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Całe swoje życie Stefan Szmaj pozostawał rozdarty pomiędzy dwoma 
trudnymi do połączenia światami:1drogą zawodową, jaką była medycyna 
i prawdziwą pasją do twórczości artystycznej. Starając się łączyć obie, żad-
nej nie mógł poświęcić się w pełni2.

Urodził się 15 sierpnia 1893 roku3 w rodzinie robotniczej z Książenic koło 
Grabowa w Wielkopolsce. Od wczesnych lat wykazywał zamiłowanie do 
sztuki, rysował studia głów i kopiował drzeworyty z „Tygodnika ilustro-
wanego”. Ojciec Antoni i matka Antonina ze Skrobańskich zadbali o do-
bre wykształcenie syna, wysyłając go na naukę do gimnazjum w Ostrowie 
Wielkopolskim. Nie mogli więc być zadowoleni, gdy w 1910 roku Szmaj porzu-
cił szkołę i wyjechał do Monachium, gdzie zamierzał studiować na Akademii 
Sztuk Pięknych. Spóźnił się jednak na egzaminy i przez kolejne trzy miesiące 
uczył się rysunku w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera. Efekty 
tej artystycznej edukacji, jak się okaże jedynej w życiu Szmaja, pod postacią 
szkicowych aktów, wywołały przerażenie zatroskanych rodziców i miejsco-
wego księdza.

Szmaj nie wrócił już do Monachium, wkrótce też został wydalony z gimna-
zjum w Ostrowie za podburzanie uczniów przeciwko antypolsko nastawio-
nym nauczycielom. Maturę zdał więc w Montabaur w Hesji. Wraz z wybu-
chem I wojny światowej dostał powołanie do armii pruskiej. Jak wielu innych 
Polaków, imał się przeróżnych sposób, by nie walczyć po stronie niemieckiej 

1 Stefan Szmaj, Życiorys własny, Gdynia 1962, rkps, Materiały Stanisława Helsztyńskiego, 
Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, sygn. 1966/33; cyt. za: Kulpińska 2015, s. 71.

2 Dane biograficzne do życiorysu Szmaja na podstawie: Mulczyński 1996, s. 417-419; kalen-
darium opracowane przez Agnieszkę Salamon-Radecką w katalogu wystawy: Poznań 2014,  
s. 117-119.

3 Mulczyński 1996, s. 417 podaje datę urodzenia 10 sierpnia 1893.

Skazałem się sam na 
dwutorowość mojego 
życia1 
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Throughout his life, Stefan Szmaj was torn between two worlds difficult to 
unite:1his profession as a doctor and his true passion for artistic creation. 
In seeking to join the two together, he was unable to fully devote himself to 
either2.

Szmaj was born on 15 August 18933 to a working-class family from Książenice 
near Grabów, in Wielkopolska region. From childhood he showed an interest 
in art, drawing studies of heads and copying woodcuts from the magazine 
Tygodnik ilustrowany [Illustrated Weekly]. His father Antoni and his mother 
Antonina née Skrobańska took care to have their son well educated, sending 
him to the middle school in Ostrów Wielkopolski. They must have been dis-
appointed, then, when in 1910 Szmaj dropped school and went to Munich, 
where he planned to study at the Academy of Fine Arts. He was too late for 
the entrance examinations, though, and spent the next three months studying 
drawing at the private art school of Hermann Groeber. This training, which 
turned out to be the only formal art studies Szmaj ever engaged in, consisted 
of sketches of nudes, which back at home shocked his parents and the local 
priest.  

Szmaj didn’t go back to Munich, but was soon expelled from the middle 
school in Ostrów for inciting other students against teachers who expressed 
anti-Polish sentiments. He graduated from high school in Montabuar in Hesse. 

1 Stefan Szmaj, Życiorys własny, Gdynia 1962, manuscript, Materials of Stanisław Helsztyński, 
Polish Academy of Sciences Archives, Branch in Poznań, cat. No. 1966/33; cit. after: Kulpińska 
2015, p. 71.

2 Biographical information on Szmaj based on: Mulczyński 1996, p. 417-419; calendar prepa-
red by Agnieszka Salamon-Radecka in the exhibition catalogue: Poznań 2014, p. 117-119.

3 Mulczyński 1996, p. 417 gives Szmaj’s date of birth as 10 August 1893. 

I condemned myself 
to a double-tracked 
life1 
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i ostatecznie został zwolniony dzięki „znakomicie zrobionej gruźlicy”4. 
Jeszcze w czasie wojny rozpoczął studia medyczne. Nauki pobierał we 
Wrocławiu, Berlinie, Tybindze, Monachium i Gryfii. Dyplom uzyskał w 1919 
roku na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat z zakresu okulistyki obronił 
w 1923 roku w Poznaniu, gdzie przez pewien czas pracował jako asystent 
w Klinice Ocznej. 

Młodzieńcza tułaczka po pogrążonej w wojnie Europie niczym oświece-
niowy Grand Tour otworzyła Szmaja na nowe doświadczenia artystyczne 
i obudziła w nim aktywistę. Lata 1915-1916 spędził w Berlinie, gdzie docierały 
nowe trendy w sztuce i gdzie zetknął się z ekspresjonizmem, który na długo 
zawładnął jego twórczością. Z tego czasu pochodzą pierwsze prace gra-
ficzne Szmaja. Rok później był już w Monachium, gdzie działała młodzież 
z tak zwanej Kolonii Polskiej, której nieformalnym opiekunem był Stanisław 
Przybyszewski. Poznanie tego charyzmatycznego literata, zaowocowa-
ło nawiązaniem przez Szmaja kontaktu ze środowiskiem poznańskich 
ekspresjonistów.

Kolejne cztery lata bliskiej współpracy z artystami skupionymi wokół czaso-
pisma „Zdrój” i Zrzeszenia Artystów Bunt w Poznaniu to najbardziej cenio-
ny okres jego twórczości. Otwierają go pierwsze linoryty opublikowane na 
łamach periodyku i skandal obyczajowy wywołany m.in. przez jego pracę 
Pocałunek zaprezentowaną na I Wystawie Buntu. Twórczy ferment tam-
tejszego środowiska pisarzy i plastyków oraz dramatyczne doświadczenia 
z frontu wschodniego, gdzie w czasie wojny polsko-bolszewickiej stacjo-
nował jako lekarz wojskowy, miały znaczący wpływ na osiągnięcie przez 
Szmaja dojrzałości artystycznej i wypracowanie spójnych środków wyra-
zu. Okres ten kończy się wraz z rozluźnieniem relacji w ramach grupy Bunt, 
ślubem artysty z Marią Ireną Hoffman i wyjazdem małżonków do Gniezna 
w 1924 roku.

Kolejne miejsca zamieszkania, Ostów, Bydgoszcz, Gdynia i Łowicz oraz 
prowadzone w nich praktyki okulistyczne skutecznie odciągały Szmaja od 
sztuki aktualnej. Mimo wciąż żywych kontaktów z najbardziej postępowymi 
w grupie Buntu artystami, jakimi byli małżonkowie Stanisław i Margarete 
Kubiccy, artysta oddalał się od ekspresjonizmu i sięgał po bezpieczniej-
szy realizm. Koncentrował się na malarskich portretach żony i dzieci oraz 

4 Malinowski 1991, s. 42.
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At the outbreak of World War I, Szmaj was called into the Prussian army. Like 
many Poles, he tried many ways to get out of fighting for the Germans, and 
was ultimately released because of a “really well done tuberculosis”. During 
the war, he began studying medicine: Iin Wrocław, Berlin, Tübingen, Munich 
and Greifswald. He obtained his diploma in 1919 at the University of Warsaw, 
and defended his doctorate in ophthamology in 1923 in Poznań, where he 
worked for a time as an assistant in the Eye Clinic. 

These travels of his youth through war-torn Europe, a strange version of an 
Enlightenment Grand Tour, opened Szmaj up to new artistic experiences and 
awakened the activist within him. He spent the years 1915-1916 in Berlin, where 
he rubbed up against new trends in art, including expressionism, which kept 
him in its artistic hold for a long time. Szmaj’s first graphics date from this pe-
riod. A year later, he was back in Munich, where young people from the so-
called Polish Colony were active, led unofficially by Stanisław Przybyszewski. 
Szmaj’s acquaintance with this charismatic man of letters brought Szmaj into 
contact with the circle of Poznań expressionists.

The next four yeas of close cooperation with artists gathered around the mag-
azine Zdrój and the Bunt [Rebellion] group of artists in Poznań was Szmaj’s 
most fruitful period of creativity. It began with the first linocuts of his pub-
lished in the magazine, and a moral scandal caused by, among other works, 
his Kiss, shown at the first Bunt exhibition. The creative ferment of that circle of 
writers and artists, and the dramatic experiences of the eastern front, where 
Szmaj was stationed as a military doctor, had a significant impact on Szmaj’s 
mature artistic work and his development of coherent means of expression. 
That period ended with a loosening of the ties among Bunt artists, Szmaj’s 
marriage to Maria Irena Hoffman, and their move to Gniezno in 1924.

Their further relocations to Ostów, Bydgoszcz, Gdynia and Łowicz, and his 
medical practice, effectively cut Szmaj off from current trends in art. Though 
he remained in close contact with the most progressive of the Bunt artists - 
the married couple Stanisław and Margarete Kubicki - he distanced himself 
from expressionism and turned to a safer realism. He mainly produced paint-
ed portraits of his wife and children, and urban landscapes, which caused 
critics to look back on his earlier graphic works with nostalgia. Szmaj also is-
sued a series of lithographs entitled Morgue, based on drawings he made in 
the dissecting-room during the time of his studies. He continued to combine 
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pejzażach miejskich, którymi w krytykach wzbudzał tęsknotę za wcześniej-
szą twórczością graficzną. Wydał także tekę litografii Morgue wzorowaną 
na rysunkach z prosektorium wykonanych w czasie studiów. Wciąż łączył 
medycynę z aktywnym uczestnictwem w miejscowym życiu artystycznym5.

Instynkt buntownika do końca nie opuścił Szmaja. W grudniu 1932 roku zosta-
ła otwarta Wystawa obrazów, grafik i rzeźb Związku Plastyków Pomorskich, 
na którą zgłosił kilkanaście prac. Był wśród nich olejny Akt przedstawiający 
nagą kobietę i mężczyznę siedzących na łóżku, który nie został dopuszczo-
ny do ekspozycji. Ponownie podjęty przez Szmaja temat erotyczny okazał 
się zbyt śmiały dla tym razem bydgoskiej publiczności. Skandal doprowa-
dził do rozłamu w Związku Plastyków Pomorskich i stworzenia nowej Grupy 
Plastyków Pomorskich, której członkiem założycielem został Szmaj, stający 
znów w obronie wolności artystycznej. Niemniej jednak w spisanym w 1962 
roku życiorysie swoją drogę artystyczną „po Buncie” podsumował gorzkimi 
słowami: „[…] młodość moją cechuje większa i bogatsza czynność twórcza 
aniżeli późniejszy wiek męski – klęski”6. Zmarł w Gdyni 9 września 1970 roku.

5 Należał m.in. do Związku Plastyków Pomorskich i ZPAP Okręgu Gdańskiego. Brał udział 
w wystawach przekrojowych, jak Współczesna grafika poznańska w Muzeum Wielkopolskim 
w 1932 roku, czy Salon Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie w 1939. Por. Mulczyński 1996, 
s. 416-417. O okresie bydgoskim por.: Chojnacka 2007 i Chojnacka 2015.

6 Szmaj, op. cit., cyt. ca: Chojnacka 2007, s. 35.

[…] młodość moją cechuje większa  
i bogatsza czynność twórcza aniżeli 
późniejszy wiek męski – klęski.
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medicine with active participation on the local art scene4.

Szmaj’s rebellious instincts never left him completely. December 1932 saw the 
opening of an Exhibition of Paintings, Graphics and Sculptures of the Union 
of Pomeranian Artists, to which he submitted about a dozen works. Among 
them was a Nude in oils, which portrayed a nude woman and nude man 
sitting on a bed; it was not accepted for display. Szmaj’s return to an erotic 
subject was deemed too bold for the public in Bydgoszcz. The scandal over 
the rejection led to a split in the Union of Pomeranian Artists and the forma-
tion of a new Pomeranian Artists Group, one of whose founding members 
was Szmaj, standing up once again for artistic freedom. Yet, in 1962, Szmaj 
summarised his artistic career “after the Bunt” in these bitter words:  “... my 
youth was fuller and richer in terms of creative work than my later years of 
defeat”5. Szmaj died in Gdynia in September 1970.

4 He belonged to the Union of Pomeranian Artists and the Gdańsk District of the Union of Polish 
Artists. He took part in themed exhibitions, such as Contemporary Poznań Graphic Works at the 
Museum of Greater Poland in 1932 and at the Institute for the Propagation of Art Salon in 1939. Cf. 
Mulczyński 1996, p. 416-417. On his Bydgoszcz period, cf.: Chojnacka 2007 and Chojnacka 2015.

5 Szmaj, op. cit., cit. after: Chojnacka 2007, p. 35. 

[…] my youth was fuller and richer 
in terms of creative work than my 
later years of defeat.
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Stolica Wielkopolski7była w okresie pierwszej wojny światowej drugoplano-
wym, prowincjonalnym miastem, o niezwykle podzielonym społeczeństwie 
i zaledwie tlącym się życiu kulturalnym8. A jednak to właśnie w Poznaniu od 
1917 roku nastąpiła sekwencja zdarzeń, która z perspektywy czasu zostanie 
odczytana jako preludium polskiej sztuki awangardowej.  

Poznańskie Zrzeszenie Artystów Bunt zostało zawiązane wiosną 1918 roku 
przez grupę młodych twórców działających na rzecz czasopisma Zdrój9. 
Periodyk, założony kilka miesięcy wcześniej przez Jerzego Hulewicza pod 
wpływem Przybyszewskiego, miał w pierwszych numerach charakter zbli-
żony do krakowskiego Życia czy warszawskiej Chimery. W secesyjnej szacie 
graficznej ukazywały się teksty o młodopolskiej wymowie. Za sprawą nale-
żącego do grona ścisłych współpracowników Kubickiego i jego rozległych 
kontaktów z niemieckimi artystami, Zdrój szybko zaczął skręcać w stro-
nę lewicującego ekspresjonizmu, reprezentowanego przez ukazujące się 

7 „Zdrój”, t. III, kwiecień-maj 1918, s. 28; cyt. za Malinowski 1991, s. 80.

8 Salamon-Radecka 2011, s. 15.

9  Pierwszym monografistą Buntu był Jerzy Malinowski (por. Malinowski 1991). Za sprawą 
jego publikacji postrzeganie i umiejscowienie grupy w sztuce polskiej i europejskiej znacznie 
się zmieniło. Jej dorobek oceniany pierwotnie, jako wtórny i zapóźniony, został wpisywany 
w szerokie zjawisko drugiego pokolenia ekspresjonizmu niemieckiego. Zamiast odtwórczości 
i podobieństw stylistycznych zaczęto w nim dostrzegać twórczą przynależność do artystycznej 
wspólnoty artystów-rewolucjonistów powstałej w Europie Środkowej okresu pierwszej wojny 
światowej. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczny wzrost zainteresowania twórczością 
grupy oraz kolejne analizy jej dorobku i znaczenia, udostępnione publicznością pod posta-
cią wystaw (Poznań 2003, Gniezno 2011, Poznań 2015), tekstów problemowych (m.in.: Bartelik 
2003, Hałasa 2003 i 2015, Głuchowska 2009 i 2015, Kulpińska 2015, Salamon-Radecka 2011) 
i konferencji naukowych (Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech. Sympozjum nauko-
we zorganizowane przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 26 
czerwca 2015 roku).

Oto Bunt, oto 
rozbicie stężałej 
skorupy7
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In the period before the First World War,6the capital of Wielkopolska region 
was a backwater, provincial city that was extraordinarily divided socially and 
barely alive culturally7. And yet, it was in Poznań that, beginning in 1917, a se-
ries of events occurred that would later be understood as a prelude to the 
Polish avant-garde in art.  

The Bunt group of artists in Poznań was formed in the spring of 1918 by 
a group of young artists acting for the magazine Zdrój8. The periodical, es-
tablished several months earlier by Jerzy Hulewicz under the influence of 
Przybyszewski, was similar in its first issues to Życie [Life] published in Kraków, 
or Chimera, published in Warsaw. The layout was art nouveau, and the texts 
expressed the views of Young Poland. Because of one of its close collab-
orators, Kubicki, and his wide contacts with German artists, Zdrój quickly 
began to move towards the kind of left-wing expressionism represented by 
the magazine Die Aktion, which had been published in Berlin from 1911. Its 

6 Zdrój, v. III, April-May 1918, p. 28; cit. after Malinowski 1991, p. 80.

7 Salamon-Radecka 2011, p. 15.

8 The first monographer of the Bunt was Jerzy Malinowski (cf. Malinowski 1991). As a result of 
his publication, the group became noticed, and its position in Polish and European art changed 
significantly. Szmaj’s output, initially thought to be derivative and delayed, came to be classified 
within the broad phenomenon of second-generation German expressionism. People began to 
see in Szmaj’s work not only stylistic similarity and imitation, but a creative affiliation with the 
community of artist-revolutionaries that arose in Central Europe during the period of the First 
World War. In recent decades, there has been a considerable increase in the interest paid to 
the work of the Bunt, and further analyses of its achievements and significance, made avail-
able to the public through exhibitions (Poznań, 2003, Gniezno 2011, Poznań 2015), texts (inc. 
Bartelik 2003, Hałasa 2003 and 2015, Głuchowska 2009 and 2015, Kulpińska 2015, Salamon-
Radecka 2011), academic conferences (Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech [The Bunt 
and Graphic Traditions in Poland and Germany], and a symposium organised by the Leon 
Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz, 26 June 2015). 

This is the Bunt, this is 
the shattering of the 
hardened shell6
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w Berlinie od 1911 roku czasopismo Die Akction10. Wkrótce dekoracyjne winiety 
zaczęły ustępować miejsca ekspresyjnym linorytom 11. O angażowanie mło-
dych i zainteresowanych nowym nurtem twórców dbał sam Przybyszewski. 
Jednym z nich był Szmaj, którego pisarz scharakteryzował słowami: „zde-
cydowany ekspresjonista […] człowiek niewątpliwego i to bardzo silnego ta-
lentu, a gwiazda, za którą idzie, to święty, wszechmocny Bunt”12. Spotkanie 
z Przybyszewskim wywarło na młodym, początkującym grafiku niezwykłe 
wrażenie, o którym pisał po latach: „W ten sposób ujrzałem światło dzien-
ne”13. W efekcie pierwsze linoryty Szmaja ukazały się w Zdroju w lutym 1918 
roku, a już miesiąc później artysta spotkał się osobiście z Hulewiczem w jego 
majątku w Kościankach14.

Wkrótce młodzi twórcy o zacięciu rewolucyjnym skupieni wokół Zdroju za-
decydowali o wystąpieniu pod wspólną, wiele mówiącą nazwą Zrzeszenie 
Artystów Bunt15. Do grona założycieli należeli, obok Hulewicza, Kubickich 
i Szmaja, także Władysław Skotarek, Jan Jerzy Wroniecki i rzeźbiarz August 
Zamoyski. Nieco później dołączyli Jan Panieński i Artur Maria Swinarski, 
a grupę od początku wspierał pisarz Adam Bederski, który w imieniu mło-
dych plastyków skonstruował manifest Zrzeszenia. Wśród najważniejszych 
postulatów znalazła się obrona wolności jednostki, zdecydowany sprzeciw 
wobec burżuazyjnego światopoglądu i moralności oraz poparcie rewolucji, 
jako jedynej drogi do wprowadzenia zmian. Całkowite odrzucenie tradycyj-
nej sztuki i wiara, że ta powołana na jej miejsce – ekspresjonistyczna, po-
może obalić stary porządek i zbudować nowego człowieka wyrażana przez 
poznański Bunt, była wspólna także dla innych, analogicznych ugrupowań 

10 O znaczeniu małżeństwa Kubickich dla grupy Bunt por.: Głuchowska 2003.

11 Zmiany wprowadzone przez redakcję czasopisma „Zdrój” pod wpływem niemieckiego eks-
presjonizmu analizuje: Salamon 2003.

12 List Stanisława Przybyszewskiego do Jerzego Hulewicza z 28 XII 1917 r. Cyt. za: Malinowski 
1991, s. 80.

13 Szmaj, op. cit..., cyt. za: Salamon-Radecka 2014, s. 15.

14 Dwór Hulewiczów w Kościankach był miejscem spotkań artystów skupionych wokół „Zdroju”, 
m.in. Przybyszewskiego i Kubickich. To tutaj narodziła się idea powołania „Ostoi” – wydawnic-
twa, w ramach którego ukazywało się czasopismo. W majątku Hulewicz przyjmował również 
działaczy politycznych z kręgu Piłsudskiego. Por. Malinowski 1991, s. 22, 43, 46.

15 Nazwa odnosi się do rewolucyjnych zapędów członków grupy i artykułowanej przez nich 
niezgody na zastany porządek artystyczny i społeczny. Natomiast niemiecki przymiotnik „bunt” 
oznacza „kolorowy”, „pstry”, „pstrokaty”, co może być rozumiane jako nawiązanie do szczegól-
nej palety barwnej stosowanej przez ekspresjonistów z kręgu Die Brücke i Der Blaue Reiter. Por. 
Malinowski 1991, s. 79; Salamon-Radecka 2011, s. 17.
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decorative vignettes gave way to expressive linocuts9. Przybyszewski himself 
took pains to keep young people and artists interested in the new movement 
involved. One of these was Szmaj, who Przybyszewski described as:  “a de-
cided expressionist... a man of undoubted and very strong talent, and the star 
he follows is the holy, almighty Bunt”10. The young neophyte’s meeting with 
the man of letters made an enormous impression on Szmaj; years later, he 
wrote: “That’s how I saw the light of day”11. As a result, Szmaj’s first linocuts 
appeared in Zdrój in February 1918, and just a month later he met Hulewicz 
personally at his estate in Kościanki12. 

Soon, the young artists with revolutionary leanings gathered around Zdrój 
decided to present themselves jointly under the very telling name of “Union 
of Artists of Rebellion”13. Apart from Hulewicz, the Kubickis and Szmaj, the 
founding members also included Władysław Skotarek, Jan Jerzy Wroniecki, 
and the sculptor August Zamoyski. Somewhat later, Jan Panieński and Artur 
Maria Swinarski joined them, while the group was supported from the be-
ginning by the writer Adam Bederski, who wrote a manifesto for the group 
on behalf of its young artists. Among their most important postulates was 
a defence of the freedom of the individual, a decisive rejection of the bour-
geois worldview and morality, and support for revolution as the only way to 
bring about change. The total rejection of traditional art proposed by the 
Bunt, and its faith that the expressionistic art that arose in its place could 
overturn the old order and forge a new humanity, was also a feature of other, 
similar groups established during this period14. Their political views, though, 

9 The changes introduced by the editors of the magazine Zdrój under the influence of German 
expressionism are analysed by: Salamon 2003.

10 Letter of Stanisław Przybyszewski to Jerzy Hulewicz, 28 December 1917. Cit. after:  Malinowski 
1991, p. 80.

11 Szmaj, op. cit., cit. after: Salamon-Radecka 2014, p. 15.

12 The Hulewicz manor in Kościanki was a meeting place for artists gathered around Zdrój, in-
cluding Przybyszewski and the Kubickis. It was here that the idea arose for “Ostoja” - the printing 
house that published the magazine. On his estate, Hulewicz also hosted political activists from 
the circle of Piłsudski. Malinowski 1991, p. 22, 43, 46.

13 The name refers to the revolutionary impulses of members of the group and their protest 
against the existing artistic and social order. Whereas in German, the adjective “bunt” means 
“colourful”, “motley” or “dappled”, and so the word can be understood as a reference to the par-
ticular colour palette used by expressionists from the Die Brücke and Der Blaue Reiter groups. Cf. 
Malinowski 1991, p. 79; Salamon-Radecka 2011, p. 17.

14 In the history of German expressionism, two generations are differentiated.  The first en-
compasses the founders of the movement - artists who objected to the existing artistic and so-
cio-political reality, concentrated in two groups:  Die Brücke in Dresden (1905-1911) and Der 
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zakładanych w tym okresie16. Jednak ich poglądy polityczne nie ograniczały 
się do obalenia monarchii na rzecz republiki. Postulowali odrodzenie pań-
stwa polskiego w przedrozbiorowych granicach, które miało być gwaran-
tem nowego, wolnego społeczeństwa17. Połączenie lewicowych poglądów 
niemieckich ekspresjonistów z tradycją polskiego romantyzmu zdecydowa-
nie wyróżniało Bunt na tle alogicznych ugrupowań Europy Środkowej18.

Pierwsze publiczne wystąpienie Buntu, które szykowano z wielką staranno-
ścią, okazało się niezwykle mocnym uderzeniem. Miały się w nie składać wy-
stawa w ramach salonu wiosennego w poznańskiej siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych19 otwartego 24 marca 1918 roku i numer specjal-
ny Zdroju wydany 1 kwietnia. Jednak „w dniu otwarcia wystawy publiczność 
zastała salę Buntu pustą, wymownie pustą”20. Przedstawiciele TPSP zażą-
dali wycofania prac Szmaja (Pocałunek) i Zamoyskiego, które dopuszczały 
się w ich opinii obrazy moralności. Członkowie Buntu, manifestując swoją 
niezgodę na cenzurę wolności wypowiedzi artystycznej, przenieśli wysta-
wę w niezmienionej formie do wynajętego prywatnie lokalu21. Nową od-
słonę reklamował polsko-niemiecki plakat z kontrowersyjną Wieżą Babel 
Kubickiego22. Skandal przyciągnął tłumy publiczności, którą artyści chętnie 
oprowadzali po salach ekspozycyjnych. Swoje poglądy prezentowali także 

16 W historii niemieckiego ekspresjonizmu wyróżniane są dwa pokolenia. Pierwsze obejmuje 
twórców nurtu – artystów występujących przeciw zastanej rzeczywistości artystycznej i spo-
łeczno-politycznej, skoncentrowanych wokół dwóch grup: drezdeńskiej Die Brücke (1905-1911) 
i monachijskiej Der Blaue Reiter (1911-1914). Do drugiego pokolenia należą przedstawiciele 
rozlicznych ekspresjonistycznych zrzeszeń artystycznych, które powstawały w okresie pierw-
szej wojny światowej w Europie Środkowej (m.in. w Berlinie, Dreźnie, Monachium, Hamburgu, 
Pradze, Budapeszcie i Poznaniu). Wszystkie istniały krótko i działały w oparciu o czasopisma 
prezentujące szerokiej publiczności ich program i twórczość. Por. Hałasa 2015, s. 24-29.

17 Hałasa 2015, s. 29-30. Wielu z członków ugrupowania aktywnie angażowało się w działal-
ność polityczną i konspiracyjną, czy walczyło w polskiej armii. Należeli do nich obok Szmaja, 
Bederski, Hulewicz, Skotarek czy Wroniecki. Por.: Malinowski 1991, s. 41-49 oraz biogramy arty-
stów w katalogu wystawy: Bunt 2003, s. 406-421.

18 Malinowski 1991, s. 95.

19 Filia krakowskiego TPSP działająca w Poznaniu od 1909 roku była jedną z prywatnych ini-
cjatyw podjętych na przełomie XIX i XX wieku w celu przeciwstawienia się postępującej germa-
nizacji i podtrzymania polskiej kultury. Por. Malinowski 1991, s. 15-26; Salamon-Radecka 2011, 
s. 21.

20 Jerzy Hulewicz, Miscellanea. Zamach, „Zdrój” 1918, R. 2, t. III, z. 2, s. 57. Cyt. za: Salamon-
Radecka 2011, s. 17.

21 Malinowski 1991, s. 25.

22 Bartelik 2005, s. 30.
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were not limited to overthrowing the monarchy in favour of a republic. They 
also demanded the restoration of the Polish state to its pre-Partition borders 
as a guarantee of a new, free society15. This combination of the leftist views 
of the German expressionists with the tradition of Polish romanticism clearly 
distinguished the Bunt from other Central European formations16.

The first public appearance of the Bunt, prepared with great care, proved to 
be a powerful blow. It was to consist of an exhibition as part of the spring sa-
lon at the headquarters of the Society of Friends of the Fine Arts in Poznań that 
opened on 24 March 1918 and of a special edition of Zdrój issued on 1 April. But 
“on the day of the exhibition opening the public found the Bunt room empty, 
tellingly empty”17. Representatives of the SFFA had demanded that works of 
Szmaj (Kiss) and Zamoyski be removed because they were morally offensive. 
Members of the Bunt manifested their disapproval of this censorship against 
artistic freedom of expression by removing all of their works to other prem-
ises rented privately18. They advertised the new exhibition (unchanged from 
what had been planned for the first) using a poster in Polish and German 
that featured Kubicki’s controversial Tower of Babel19. The scandal drew 
crowds, and the artists themselves gladly showed them through the exhibi-
tion rooms. They also presented their views during Zdrój Evenings organised 
in parallel20. Yet, local artgoers, used to the painting of Leon Wyczółkowski or 
Julian Fałat, saw in the expressionist, almost abstract forms on display only 
a “chaos of entangled lines, zig-zags, colourful planes, blobs and masses”21.  

Blaue Reiter in Munich (1911-1914). The second generation comprises representatives of various 
expressionistic artistic groups that formed during the First World War in Central Europe (inc. in 
Berlin, Dresden, Munich, Hamburg, Prague, Budapest and Poznań). All of these existed only for 
a short time, and acted through periodicals presenting their programme and works to the public. 
Cf. Hałasa 2015, p. 24-29.

15 Hałasa 2015, p. 29-30. Many group members were engaged in political activities and con-
spiracies, or fought in the Polish army. In addition to Szmaj, these included Bederski, Hulewicz, 
Skotarek and Wroniecki. Cf.: Malinowski 1991, p. 41-49 and biograms of artists in the exhibition 
catalogue: Bunt 2003, p. 406-421.

16 Malinowski 1991, p. 95.

17 Jerzy Hulewicz, Miscellanea. Zamach, „Zdrój” 1918, Year 2, v. III, issue 2, p. 57. Cit. after: 
Salamon-Radecka 2011, p. 17.

18 Malinowski 1991, p. 25.

19 Bartelik 2005, p. 30.

20 Salamon-Radecka 2014, p. 18.

21 Cz. Ganowicz, “Z powodu wystawy Buntu” [“Because of the Bunt exhibition”], Kurier Poznański 
1918, Year 13, No. 86, p. 5. Cit. after: Salamon-Radecka 2011, p. 18.
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w trakcie organizowanych równolegle tzw. Wieczorów Zdroju23. Tymczasem 
lokalni odbiorcy, przywykli do malarstwa Leona Wyczółkowskiego czy 
Juliana Fałata, w zaprezentowanych na wystawie ekspresyjnych formach 
ocierających się o abstrakcję widzieli jedynie „chaos poplątanych linii, zyg-
zaków, barwnych płaszczyzn, kleksów i masek”24. Wyraźne nawiązania do 
twórczości niemieckich ekspresjonistów również nie przysporzyły członkom 
Buntu popularności25.

O ile pierwszą wystawą Bunt nie zaskarbił sobie przychylności poznań-
skiej publiczności, to z pewnością zaistniał na arenie sztuki awangardowej. 
Podtrzymywane kontakty z Die Aktion zaowocowały wystawą Zrzeszenia 
w Berlinie, otwartą 1 czerwca 1918 roku i tematycznym numerem pisma. 
Przygotowano także wydanie specjalne Zdroju poświęcone niemieckiemu 
periodykowi26. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej i jednoznaczne opowie-
dzenie się niemieckich ekspresjonistów po stronie radzieckich rewolucjoni-
stów, przyniosło kres tej współpracy27. W czasie swej kilkuletniej aktywności 
Bunt nawiązał również kontakty z czeskimi kubistami, krakowskimi formista-
mi i łódzką grupą ekspresjonistów Jung Idysz28.

Wkrótce podziały wśród członków Buntu, widoczne od momentu powsta-
nia Zrzeszenia, zaczęły się nasilać. Choć formalnie grupa nigdy nie została 
rozwiązana, to wyjazd z Poznania małżeństwa Kubickich, reprezentujących 
najbardziej radykalne skrzydło, przypieczętował jej kres29. Wewnętrzne róż-
nice stały się na tyle silne, że poszczególni członkowie zaczęli przedkładać 

23 Salamon-Radecka 2014, s. 18.

24 Cz. Ganowicz, Z powodu wystawy Buntu, „Kurier Poznański” 1918, R. 13, nr 86, s. 5. Cyt. za: 
Salamon-Radecka 2011, s. 18.

25 Ówczesne społeczeństwo poznańskie było mocno podzielone, a pomiędzy mieszkającymi 
tam Polakami i Niemcami praktycznie nie zachodziły żadne relacje. Nawiązywanie do niemiec-
kich wzorców artystycznych było więc rozumiane jako bratanie się z wrogiem. Por. Salamon-
Radecka 2011, s. 22. Z kolei po wybuchu wojny polsko-radzieckiej za związki z lewicującymi 
ekspresjonistami niemieckimi można było zostać posądzonym o bolszewizm, co przydarzyło się 
m.in. Szmajowi. Por. Salamon-Radecka 2014, s. 14.

26 Malinowski 1991, s. 26. Na temat relacji artystycznych między „Zdrojem” i „Die Aktion” por. 
także: Kubicki 2003.

27 Malinowski 1991, s. 33.

28 O relacjach z polskimi grupami awangardowymi por.: Malinowski 1991, s. 26. Badaniem 
związków artystycznych między Buntem a czeskimi kubistami zajmowała się w ostatnich latach 
Lidia Głuchowska. Por. Głuchowska 2015.

29 Po wyjeździe wydany został pożegnalny, styczniowy numer „Zdroju” z 1919 roku, w pełni 
poświęcony twórczości Kubickiego.
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Clearly, referring to the work of the German expressionists did little to further 
the cause of increasing the Bunt’s popularity22. 

While the Bunt’s first exhibition did not win the favour of the Poznań public, it 
certainly put the group on the map of the artistic avant-garde. The contacts 
maintained with Die Aktion bore fruit in a Bunt exhibition in Berlin that opened 
on 1 June 1918, and in a themed issue of the magazine. A special edition of 
Zdrój was also prepared in tribute to the German periodical23. The Polish-
Soviet War, during which the German expressionists came out unequivocally 
on the side of the Bolshevik revolutionaries, put an end to that cooperation24. 
During its several years of activity, the Bunt also established contacts with 
Czech cubists, Krakovian formalists and the Łódź expressionistic group Jung 
Idysz25.

Divisions between members of the Bunt, evident since the group was formed, 
began to widen. While the group was not formally disbanded, it ceased to 
function after the Kubickis, who represented its most radical wing, moved 
away from Poznań26. Internal differences became so strong that members 
began to put their own individual work ahead of joint exhibitions. A natural 
successor of the Bunt was the Zdrój group of poets that Hulewicz founded in 
1920. Though Szmaj remained in touch with the Kubickis, and took part in an 
exhibition entitled Internationale Austellung Revolutionärer Künstler in Berlin 
in 1922, in which the Kubickis and Skotarek also showed27, after 1920 his artis-
tic output weakened significantly. 

22 At that time, Poznań was strongly divided, and relations between the Poles and Germans 
living there were practically non-existent. A reference to German artists was therefore understo-
od as fraternising with the enemy. Cf. Salamon-Radecka 2011, p. 22. In turn, after the outbreak of 
the Polish-Soviet War, having ties with left-wing German expressionists could lead to accusations 
of Bolshevism, as was the case with Szmaj and other people. Cf. Salamon-Radecka 2014, p. 14.

23 Malinowski 1991, p. 26. On the subject of artistic relations between Zdrój and Die Aktion, cf. 
also: Kubicki 2003.

24 Malinowski 1991, p. 33. 

25 On relations with Polish avant-garde groups, cf.:  Malinowski 1991, p. 26. In recent years, 
Lidia Głuchowska has conducted research on the artistic connections between the Bunt and 
Czech cubists. Cf. Głuchowska 2015. 

26 After they left, a special January 1919 issue of Zdrój was published, devoted entirely to the 
work of Stanisław Kubicki.

27 Malinowski 1991, p. 35.
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działalność indywidualną ponad wspólne wystąpienia. Naturalną spadko-
bierczynią Buntu była grupa poetycka Zdrój, którą Hulewicz założył w 1920 
roku. Choć Szmaj nadal utrzymywał kontakty z Kubickimi, wziął także udział 
w wystawie Internationale Austellung Revolutionärer Künstler w 1922 roku 
w Berlinie, na której swoje prace prezentowali Kubiccy i Skotarek30, to jego 
twórczość po 1920 roku znacznie osłabła. 

30 Malinowski 1991, s. 35.

Połączenie lewicowych poglądów 
niemieckich ekspresjonistów z tra-
dycją polskiego romantyzmu zde-
cydowanie wyróżniało Bunt na tle 
analogicznych ugrupowań Europy 
Środkowej.
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This combination of the leftist views 
of the German expressionists with 
the tradition of Polish romanticism 
clearly distinguished the Bunt from 
other Central European formations.
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Wspólnota poglądów poznańskich i niemieckich ekspresjonistów znajdowa-
ła odzwierciedlenie w tematach poruszanych w ich twórczości.31„Ikonogra-
fia stanów emocjonalnych”32 widoczna w autoportretach i portretach oraz 
plastycznych wyobrażeniach ekstremalnych uczuć sąsiadowała z motywa-
mi religijnymi, rewolucyjnymi czy erotycznymi. Przegląd twórczości Szmaja 
pozwala wyróżnić tematy, które szczególnie go zajmowały. Artysta opra-
cowywał je na coraz to nowsze sposoby, sięgając po bardziej syntetyczne 
formy i charakterystyczną dla ekspresjonistów geometryzację. Widoczny 
w jednych linorytach realizm z pewnymi elementami dekoracyjności, w in-
nych ustępował znacznemu uproszczeniu, które jednak nigdy nie dochodzi-
ło do deformacji lub czystej abstrakcji.

W czasie fascynacji ekspresjonizmem Szmaj stworzył co najmniej sześć gra-
ficznych autoportretów. Zainteresowanie własną fizjonomią było więc waż-
nym wątkiem jego twórczości. Autoportrety członków Buntu, w tym Szmaja 
wyróżniają się oszczędnością i czystym przekazem. Brak w nich całego re-
pertuaru atrybutów określających przynależność do świata artystycznego, 
które były typowe dla ekspresjonistów niemieckich (przyborów malarskich 
i graficznych, pracowni widocznej w tle). Rzadko też ukazują postać w pełni, 
koncentrując się na twarzy, która u Szmaja zdaje się wręcz rozsadzać cia-
sną kompozycję ładunkiem wewnętrznej energii. Artysta nie poddaje swo-
ich wizerunków całkowitej geometryzacji, jak czynili to Hulewicz i Kubicki. 
Przeciwnie autoportrety Szmaja zachowują czytelność, a charakterystyczne 
cechy jego fizjonomii pozwalają na bezbłędną identyfikację. Ważnym ele-
mentem jest również spojrzenie rzucane spod brwi w stronę widza, nada-
jące wizerunkowi mocy, czy wręcz demoniczności. Zwraca ono uwagę za-
równo w młodzieńczym Autoportrecie z 1916 roku, jak i późniejszym o trzy 

31 Jerzy Hulewicz, Krytyk a artysta szukający, „Zdrój” 1919, t. IX, nr 3-4, s. 93; cyt. za: Malinowski 
1991, s. 86.

32 Hałasa 2015, s. 30.

Synteza zjawisk
i syteza życia31



25

The views of the Poznań and German expressionists were reflected in the 
subjects their works addressed.28The “iconography of emotional states”29 vis-
ible in their self-portraits and portraits, and in their visual depictions of ex-
treme emotions,  went side-by-side with religious, revolutionary and erotic 
motifs. A review of Szmaj’s work allows us to differentiate the subjects that 
most captivated him. He worked these out in ever-new ways, reaching for 
more synthetic forms and the geometrisation characteristic of expressionism. 
In some of his linocuts, there is a visible realism combined with certain deco-
rative elements, while others display a strong simplification which, however, 
never becomes deformation or pure abstraction.

In the time of his fascination with expressionism, Szmaj created at least six 
graphic self-portraits. Interest in his own physiognomy was therefore an im-
portant part of his art. The self-portraits of Bunt members, including that of 
Szmaj, are distinguished by an economy of means and direct expression. 
They are devoid of any attributes indicating an affiliation with the artistic 
world, as is characteristic for the German expressionists (e.g. painting and 
graphic tools, studio in the background, etc.). Moreover, they rarely show the 
full figure, but focus on the face, which in the case of Szmaj seems to burst 
the tight composition apart with a discharge of inner energy. The artist does 
not subject his images to total geometrisation, as Hulewicz and Kubicki did. 
On the contrary, Szmaj’s self-portraits retain their legibility, and his distinctive 
facial features leave no doubt as to the identity of the subject. Another impor-
tant element is the intense gaze reaching out from below the brows towards 
the viewer, which adds power, or even a diabolic quality, to the image. This 

28 Jerzy Hulewicz, “Krytyk a artysta szukający” [“The Critic and the artist in search”], Zdrój 1919, 
v. IX, No. 3-4, p. 93; cit. after:  Malinowski 1991, p. 86.

29 Hałasa 2015, p. 30.

Synthesis of 
phenomena and 
synthesis of life28



26

lata Autoportrecie III. Hulewicz i Kubicki tymczasem rezygnowali z ukazania 
oczu, zastępując je trójkątnymi cieniami, które czyniły ich wizerunki podob-
ne maskom33.

Doskonały zmysł obserwacji i umiejętność uchwycenia najbardziej cha-
rakterystycznych cech, ujawniły się także w portretach autorstwa Szmaja. 
W graficznych wizerunkach przyjaciół, kolegów-artystów i życiowych prze-
wodników grafik koncentrował się na ukazaniu jego osobistej relacji z por-
tretowanym34. W prezentowanym Portrecie Artura Swinarskiego bezbłędnie 
odczytujemy sympatię i ciepłe uczucia artysty do modela35. W tych kompo-
zycjach Szmaj pokusił się o bardziej rozbudowaną ikonografię, która po-
głębiła charakterystykę postaci. W Portrecie Stanisława Przybyszewskiego 
dodał niewielkie kobiece akty w tanecznych pozach, które przywołują zain-
teresowania artystyczne pisarza twórczością Edvarda Muncha czy Gustava 
Vigelanda.

Tworzenie wzajemnych wizerunków przez artystów z kręgu Buntu, było 
częste i może świadczyć o ich bliskości, poczuciu wspólnoty i zbieżno-
ści poglądów, czego przejawy odnajdujemy także w motywach powta-
rzających się w ich pracach. Należały do nich akty, stanowiące często 
wprawkę dla nowych rozwiązań formalnych, a także bardziej złożone 
pod względem treści kompozycje erotyczne. Te ostatnie były u Szmaja 
dość częste. Zaczynając od prezentowanego na wystawie, kontrowersyj-
nego Pocałunku z 1917 roku, przez jego późniejszą redakcję Pocałunek 
II36 po Parę kochanków z 1919 roku37. Sceny ukazujące kobietę i mężczy-
znę splecionych w uścisku pojawiały się również w twórczości rzeźbiar-
skiej Zamoyskiego oraz w pracach graficznych Skotarka i Stanisławy 
Przybyszewskiej. Stanowią one echo filozofii Artura Schopenhauera, któ-
ry namiętność sprowadzał do popędu płciowego – kosmicznej siły nie do 
poskromienia spalającej kochanków w jedno. Poglądy Schopenhauera 
przenikały do twórczości artystów z kręgu Buntu za pośrednictwem 

33 Analizy autoportretów z dorobku Buntu i ich porównania do twórczości niemieckich eks-
presjonistów dokonała Katarzyna Kulpińska. Por.: Kulpińska 2015.

34 Hałasa 2005, s. 20.

35 Salamon-Radecka 2014, s. 21.

36 Malinowski 1991, il. 127.

37 Poznań 2005, poz. 208.
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is strikingly evident in both the youthful Self-Portrait of 1916 and Self-Portrait 
III, made three years later. During the same period, Hulewicz and Kubicki 
both stopped showing eyes, replacing them with triangular shadows through 
which the faces take on the appearance of masks30.

A keen sense of observation and skill at capturing the most characteristic traits 
of the sitter are also evident in Szmaj’s portraits. In his graphics of friends, 
fellow artists and mentors, Szmaj sought to express his personal relationship 
with the sitter31. In the Portrait of Artur Swinarski on display, we can clearly read 
the artist’s sympathy and warm friendship towards his subject32. In such com-
positions, Szmaj employed a more fully developed iconography that deepens 
the characteristics of the figure. In Portrait of Stanisław Przybyszewski, Szmaj 
added small figures of nude women dancing as a reference to the writer’s 
interest in the works of Edvard Munch and Gustav Vigeland.

Artists of the Bunt frequently created images of each other, which may attest 
to their closeness and sense of community - and of their convergent views, 
evident as well in the subjects that continually reappear in their works.  These 
include the nude, often constituting a pretext for new formal solutions or for 
erotic compositions whose content is more complex. The latter are found 
quite frequently in Szmaj’s work. From the controversial Kiss of 1917 on display 
in the exhibition, to the later Kiss II33, to the Pair of Lovers of 191934. Scenes of 
a man and a woman locked in an embrace also appeared in the sculptures 
of Zamoyski and the graphics of Skotarek and Prybyszewski. They consti-
tute an echo of the philosophy of Arthur Schopenhauer, who reduced passion 
to the sex drive - an untameable cosmic force melding the lovers into one. 
Schopenhauer’s views made their way into the work of Bunt artists through 
Przybyszewski35, and certainly also through the German expressionists.

Artists of the Bunt also jointly took up mystical and religious subjects. Although 
their motifs overlapped with those of the German expressionists, they treated 

30 An analysis of the self-portraits of Bunt artists, and a comparison of them with the works of 
German expressionists, has been made by Katarzyna Kulpińska. Cf.: Kulpińska 2015.

31 Hałasa 2005, p.20

32 Salamon-Radecka 2014, s. 21.

33 Malinowski 1991, ill. 127.

34 Poznań 2005, item  208.

35 Głuchowska 2009, p. 56-57.
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Przybyszewskiego38, a zapewne także niemieckich ekspresjonistów.

Twórcy z kręgu Buntu wspólnie podejmowali także tematy mistyczno-re-
ligijne. Mimo zbieżności motywów z ekspresjonistami niemieckimi ich wy-
mowa mogła się jednak znacznie różnić. W większości stanowiły one wy-
raz poszukiwania sensu otaczającej rzeczywistości i dążenia do moralnej 
i duchowej odnowy. Jednak w przypadku artystów poznańskich dodatko-
wym ładunkiem znaczeniowym były romantyczny mistycyzm, czyli wiara 
w dziejowe znaczenie narodu polskiego i nadzieja na odzyskanie niepodle-
głości39. W tym kontekście należałoby odczytywać prezentowanego na wy-
stawie Świętego Sebastiana, patronującego m.in. żołnierzom i inwalidom 
wojennym – dramatyczne przedstawienie cielesnego cierpienia, które mia-
ło przynieść wyzwolenie duszy. Podobną wymowę ma także eksponowana 
Modlitwa do słońca. Pojawiający się w niej motyw tarczy słonecznej, biją-
cego czystą energią światła, także odnosi się do potrzeby odrodzenia czło-
wieka40. Linoryt Szmaja wykazuje duże podobieństwo kompozycyjne z inną 
jego pracą graficzną – Świętym Franciszkiem z Asyżu z 1919 roku41. W obu 
przypadkach artysta ukazał postać ludzką wznoszącą ręce w stronę świa-
tła, w którym w przedstawieniu świętego objawił się Ukrzyżowany Chrystus. 
W zaczerpniętych z ikonografii chrześcijańskiej postaciach Chrystusa, 
Mojżesza, Kaina i właśnie świętego Franciszka ekspresjoniści upatrywali 
protagonistów duchowej odnowy42. W dążeniu do odrodzenia sięgali także 
do religii wschodnich i kultów pierwotnych, czego przykładem jest linorytni-
czy cykl Szmaja Bożki pokazywany na wystawie.

Wyróżniającym się na tle Buntu był stosunek Szmaja do natury, przejawia-
jący się w tworzonych przez artystę pejzażach. Te z początku realistyczne 
widoki (Topole – Grabów nad Prosną, 191743), stawały się coraz bardziej syn-
tetyczne i uproszczone. Nie miały wyrażać zachwytu przyrodą a stanowić 

38 Głuchowska 2009, s. 56-57. 

39 Malinowski 1991, s. 109; Hałasa 2005, s. 21.

40 Szczególnie często pojawiał się w twórczości Hulewicza, który po motyw wschodzą-
cego słońca sięgał pisząc m.in. o mesjańskiej roli narodu polskiego w kulturalnej odnowie 
Europy. Być może za jego pośrednictwem przenikał do twórczości grafików Buntu, Szmaja, 
Panieńskiego (Akt w słońcu, Poznań 2005, poz. 137) i Swinarskiego (Modlitwa o wschodzie, 
1919). Por.: Malinowski 1991, s. 109.

41 Poznań 2005, poz. 217.

42 Głuchowska 2009, s. 56-57.

43 Poznań 2005, poz. 218.
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them in very different ways. For the most part, they expressed a search for 
sense in the surrounding reality, and for moral and spiritual renewal. Yet, in 
the case of the Poznań artists, an additional semantic charge was provid-
ed by a romantic mysticism, that is, a belief in the historical significance of 
the Polish nation and hope that independence would be rewon36. It is in this 
context that we should read the St Sebastian on display in the exhibition - St 
Sebastian as the patron of soldiers and war invalids.  The image is a dra-
matic portrayal of bodily suffering that is to bring about the liberation of the 
soul. The Prayer to the Sun on display transmits a similar message. The disk 
of the sun appearing in it, radiating pure light energy, is also a reference to 
the human need for renewal37. Szmaj’s linocut shows a large compositional 
similarity to another of his graphics - St Francis of Assisi from 191938. In both 
cases, the artist shows a human figure raising its hands towards the light; in St 
Francis, the crucified Christ appears to the saint. Expressionists used figures 
such as Christ, Moses, Cain and St Francis, drawn from Christian iconogra-
phy, as protagonists of spiritual renewal39. In that pursuit, they also turned to 
eastern religions and primeval cults, of which an example is Szmaj’s linocut 
series Deities, on display in the exhibition.

36 Malinowski 1991, p. 109;  Hałasa 2005, p. 21.

37 This appears very often in the work of Hulewicz, who used the motif of the rising sun when 
writing, e.g., on the messianic role of the Polish nation in the cultural renewal of Europe. Perhaps 
it was through him that this ended up in the graphics of the Bunt, Szmaj, Panieński (Nude in the 
Sun, Poznań 2005, item 137) and Swinarski (Prayer at Sunrise, 1919). Cf.:  Malinowski 1991, p. 109.

38 Poznań 2005, item  217.

39 Głuchowska 2009, p. 56-57.

A return to nature, and the unity 
of humanity and nature, which are 
strongly accentuated by Szmaj, co-
uld also be a way towards spiritual 
renewal and a necessary condition 
for achieving happiness.
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ujście dla emocji drzemiących w artyście. Najpełniejszym pod tym wzglę-
dem cyklem są prezentowane na wystawie Topole tworzone pod wpływem 
doświadczeń wojennych. Powrót do natury i jedność człowieka z przyrodą, 
silnie akcentowane w pracach Szmaja, mogły również być sposobem na du-
chowe odrodzenie i warunkiem koniecznym do osiągnięcia szczęścia44. 

44 Malinowski 1991, s. 98.

Powrót do natury i jedność człowie-
ka z przyrodą, silnie akcentowane 
w pracach Szmaja, mogły również 
być sposobem na duchowe odro-
dzenie i warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia szczęścia.
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Seen in the context of the Bunt, Szmaj’s approach to nature stands out, and is 
expressed in his landscapes. Initially realistic scenes (Poplars and Hornbeams 
near Prosna, 191740), they gradually became increasingly synthetic and sim-
plified. They did not express a delight in nature, but provided an outlet for the 
emotions latent within the artist. The fullest series in this respect is Poplars, on 
display in the exhibition, which was created under the influence of Szmaj’s 
wartime experiences. A return to nature, and the unity of humanity and na-
ture, which are strongly accentuated by Szmaj, could also be a way towards 
spiritual renewal and a necessary condition for achieving happiness41. 

40 Poznań 2005, item  218.

41 Malinowski 1991, p. 98.
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W repertuarze środków plastycznych stosowanych przez europejskich eks-
presjonistów grafika zajmowała znaczące miejsce.45Pozwalając na stworze-
nie wielu oryginalnych dzieł, dawała możliwość dotarcia z przekazem do 
szerszej publiczności i czyniła sztukę bardziej demokratyczną. Druk wypukły 
miał pod tym względem najwięcej zalet. Odbijany na prasie typograficznej, 
tej samej którą stosowano do druku czasopism, książek czy ulotek, pozwalał 
na swobodne połączenie tekstu i obrazu. W ten sposób spisanym manife-
stom towarzyszyły te wizualne pod postacią graficznej ilustracji46. Ponadto 
gruba, „prymitywna” kreska i mocny kontrast między czernią i bielą uzyski-
wany w drzeworytach i linorytach zdawały się idealnie trafiać w stylistyczne 
potrzeby ekspresjonistów47. 

Nie oznacza to jednak, że drzeworyt i linoryt, były pierwszym wyborem ar-
tystów z kręgu Buntu. Duża część z nich sięgnęła po druk wypukły dopiero, 
gdy pojawiło się zapotrzebowanie na ilustracje do Zdroju i przestawała go 
uprawiać wraz z zamknięciem pisma. Dla Szmaja była to świadoma decy-
zja, wynikająca z fascynacji grafiką niemieckich ekspresjonistów, podjęta 
jeszcze przed nawiązaniem kontaktu z artystami poznańskimi. W sumie na 
łamach pisma w latach 1918-1920 ukazało się dwadzieścia dziewięć jego 
prac graficznych, w tym projekt jednej okładki48, a odbitki stanowiły także 
główny wkład artysty w wystawy Buntu. 

Pierwsze prace poznańskich ekspresjonistów ukazywały się w Zdroju opisa-
ne jako „drzeworyty oryginalne”. W rzeczywistości drzeworytów w dorobku 

45 List Stanisława Przybyszewskiego do Jerzego Hulewicza z 11 lutego 1918 r., cyt. za: 
Przybyszewski 1954, s. 15

46 O wykorzystaniu tekstu połączonego z ilustracją graficzną w „Zdroju” do walki rewolucyj-
nej por.: Salamon 2003.

47 Malinowski 1991, s. 52. 

48 Salamon-Radecka 2014, s. 19.

Drzeworyt, a raczej
lineodruk45
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Graphics hold an important place among the media used by European ex-
pressionists. Because many originals can be made from a single design, 
graphics were able42to reach a wide audience, thereby rendering art more 
democratic. In this respect, letterpress printing was the most advantageous 
form. The use of a typographic press - the same used for printing magazines, 
books and leaflets - made it possible to freely combine text and images. In 
this way, written manifestos could be accompanied by graphic illustrations43. 
Further, the thick, “primitive” lines and strong contrast between black and 
white obtained in woodcuts and linocuts seemed to ideally suit the stylistic 
needs of expressionists44. 

This does not mean that woodcuts and linocuts were the first choice of Bunt 
artists. Some of them turned to letterpress only when a need for illustrations 
for Zdrój arose, and stopped using the technique once the magazine closed 
down. For Szmaj, letterpress was a conscious choice that resulted from his 
fascination with German expressionist graphics, which he took before he 
came into contact with the Poznań group. Overall, in the years 1918-1920, 
Zdrój featured twenty-nine of Szmaj’s graphics, including one cover design45, 
and prints of these were his main contribution to Bunt exhibitions. 

The first works of the Poznań expressionists to appear in Zdrój were de-
scribed as “original woodcuts”. In reality, the Bunt produced very few wood-
cuts; the magazine actually featured their younger, easier and cheaper 
equivalent - linocuts. A block made of a piece of linoleum was less expensive 
than a wooden one, and it was easier to execute a composition in this much 

42 Letter of Stanisław Przybyszewski to Jerzy Hulewicz, 11 December 1918, cit. after: 
Przybyszewski 1954, p. 15

43 On the use of text together with graphic illustrations in Zdrój to serve the revolutionary strug-
gle, cf.: Salamon 2003.

44 Malinowski 1991, p. 52. 

45 Salamon-Radecka 2014, p. 19.

Woodcut, or rather 
linoprint41
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Buntu jest niewiele, a w piśmie drukowane były ich młodsze, łatwiejsze w wy-
konaniu i bardziej ekonomiczne odpowiedniki – linoryty. Matryca wykonana 
z kawałka linoleum była tańsza od drewnianego klocka, a wycięcie kompo-
zycji w tym znacznie bardziej miękkim materiale nie nastręczało tylu trud-
ności. Płyty linorytnicze przymocowane do klocka odpowiedniej wysokości 
tak samo nadawały się do druku na prasie typograficznej. O takiej praktyce 
świadczą ślady po gwoździach, uszkodzone lub zaokrąglone naroża niektó-
rych zachowanych płyt. Linoryt był w tamtych czasach techniką nową i mniej 
znaną publiczności niż drzeworyt o wielowiekowej tradycji, czym można tłu-
maczyć odwoływanie się w podpisach to starszej i szlachetniejszej techniki49.

Wszystkie zachowane matryce Szmaja z okresu współpracy ze Zdrojem wy-
cięte zostały w linoleum. Przed wojenną zawieruchą miała je uchronić żona 
artysty, przechowując w pudełku po butach. Ich porównanie z odbitkami 
finalnymi, stanowymi i próbnymi oraz tymi opublikowanymi w czasopiśmie, 
a także z rysunkami, pozwala głębiej wniknąć w sposób działania artysty 
i poznać jego warsztat graficzny. Agnieszka Salamon-Radecka, analizu-
jąc zachowany materiał, zauważyła, że matryce zostały wykonane z trzech 
rodzajów linoleum wysokiej jakości. Większość z nich wykazuje niewielkie 
różnice kompozycyjne w porównaniu do odbitek zamieszczonych w Zdroju, 
co dowodzi, że Szmaj wykonywał często więcej niż jedną matrycę do da-
nej kompozycji50. Prezentowane na wystawie rysunki wykonane na kalce 
technicznej niebieskim tuszem, atramentem bądź kredką, nie są natomiast 
tradycyjnie rozumianymi projektami – szkicami przygotowawczymi, które 
mają posłużyć do wykonania matrycy. Najprawdopodobniej Szmaj kopio-
wał w ten sposób własną, umieszczoną w Zdroju ilustrację, w celu opraco-
wania nowej płyty. Nie jest wykluczone, że pierwsze matryce uległy całkowi-
temu zniszczeniu w procesie druku czasopisma51.

Dające się zauważyć pewne „niedoskonałości” zachowanych odbitek, ta-
kie jak niedokładne dociśniecie matrycy przy drukowaniu, przetarcia farby, 

49 Malinowski 1991, s. 52.

50 Świadczą o tym także dwie zachowane matryce do kompozycji Topole VII. Por.: Gniezno 
2011, poz. I.76 i I.77.

51 Salamon-Radecka 2014, s. 19-21. Barbara Chojnacka uważa z kolei, że zachowane rysunki 
mogły być jednak szkicami koncepcyjnymi do przygotowanych linorytów, a zmian kompozy-
cyjnych artysta dokonał już na etapie cięcia matrycy. Za tą koncepcją przemawia według ba-
daczki sposób wykonania samych rysunków: obwiedzenie ciemnych partii wyraźnym konturem 
i wypełnienie ich umownym szrafowanie; swobodne, dynamiczne linie w miejscach, gdzie na 
odbitkach widoczne są ślady dłuta. Por. Chojnacka 2015, s. 95-96.
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softer material. Linocuts from linoleum sheets attached to a block of suitable 
thickness printed just as well as woodcuts in a typographic press. Evidence of 
this method exists in traces left by nails and the damaged or rounded corners 
of some surviving matrices. At the time, the linocut was a new technique, less 
known to the public than the centuries-old woodcut, which may explain the 
references in captions to the older, pedigreed technique46.

All of Szmaj’s surviving matrices from the period of his collaboration with 
Zdrój were cut from linoleum. Before the turmoil of World War I, they were 
kept by his wife in a shoebox. Comparing them with trial and final prints, with 
those published in the magazine and with his drawings affords a deeper in-
sight into how he worked and the methods he used. Analysing the extant ma-
terials, Agnieszka Salamon-Radecka observed that Szmaj’s matrices were 
made from three different types of linoleum of different quality. Most have 
slight compositional differences from the prints published in Zdrój, which 
proves that Szmaj often made more than one matrix for a given composi-
tion47. The drawings in the exhibition executed on carbon paper with blue ink, 
India ink or crayon, however, are not designs in the conventional sense, but 
preparatory sketches for executing matrices. Most probably, Szmaj copied 
his own illustrations from Zdrój in this way in order to make new matrices. 
This suggests that the original matrices may have been destroyed during the 
printing of the magazine48.

Certain noticeable “imperfections” in the extant prints, such as uneven pres-
sure on the matrix during printing, abrasions of the paint and evident chisel 
marks, constitute very deliberate effects, and attest to Szmaj’s very conscious 
approach to the medium. It is not precision and a perfect finish, but a certain 
rawness and materiality that are crucial to the expressive power of a compo-
sition. Showing off imprecision, and shocking with ugliness, were part of the 

46 Malinowski 1991, p. 52.

47 This is suggested by two extant matrices for the composition Poplars VII. Cf.: Gniezno 2011, 
item I.76 i I.77.

48 Salamon-Rad ecka 2014, p. 19-21. Barbara Chojnacka, in turn, has noted that Szmaj’s extant 
drawings might have only been conceptual sketches for preparing linocuts, with the artist ma-
king compositional changes at the stage of cutting the matrix. According to Chojnacka, this hy-
pothesis is supporting by the manner in which the drawings themselves were executed:  the 
dark portions are surrounded by a clear outline and filled in with hatching, and there are free, 
dynamic lines in those places where the prints show visible traces of chiselwork. Cf. Chojnacka 
2015, p. 95-96.
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czytelne ślady dłuta, stanowią jak najbardziej zamierzony efekt i świad-
czą o dużej świadomości Szmaja w podejściu do medium graficznego. Nie 
dokładność i perfekcyjne wykończenie były tu istotne, a pewna surowość 
i materialność, stanowiące o sile wyrazu kompozycji. Manifestowanie bra-
ku precyzji, epatowanie brzydotą były wszak wpisane w ekspresjonistyczny 
sprzeciw wobec tradycyjnie rozumianej estetyki52.

*
Wielość matryc i odbitek, kolejnych wersji stanowych i autorskich replik, dość 
enigmatyczny sposób sygnowania prac przez artystę oraz fakt, że do okre-
su Buntu powracał przez całe swoje późniejsze życie, znacznie utrudniają 
klarowne określenie chronologicznych zależności pomiędzy zachowanymi 
pracami. Zwracają jednocześnie uwagę, jak ważne i zajmujące były dla 
artysty podejmowane w grafice tematy, które wciąż na nowo przetwarzał. 
Pierwsze linoryty artysty z lata 1916-1917 wykazywały jeszcze tendencje do 
dekoracyjności. W czasie intensywnej współpracy z Buntem stały się bar-
dziej syntetyczne i uproszone. Sięgając po geometryzację, Szmaj uzyskiwał 
mocny i czysty przekaz, bardziej dla niego istotny niż techniczna wirtuoze-
ria wykonania. Tym samym artysta realizował jeden z podstawowych po-
stulatów sztuki ekspresjonistów przedkładającej etykę ponad estetykę. Nie 
dał się także porwać szaleństwu czystej formy, przejawiającemu się w abs-
trakcji geometrycznej, która uwiodła część artystów Buntu. Pozostał wier-
ny figuracji lepiej oddającej stojące za jego pracami przesłanie. Poznański, 
najbardziej spójny artystycznie i najbogatszy okres w twórczości doskonale 
podsumowują jego własne słowa z 1931 roku: „Bunt – walka o prawa wyrazu, 
o nową treść, o nieśmiertelne ideały romantyzmu”53. 

52 Malinowski 1991, s. 23

53 Marian Turwid, Wspomnienie Buntu, „Wici” 1931, nr 2; cyt. za: Malinowski 1991, s. 81.
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expressionist denial of traditional aesthetics49.

*
A clear chronological determination of the relationships between Szmaj’s 
surviving works is hindered by the number of extant matrices and prints, the 
artist’s rather enigmatic way of signing his works, and the fact that he repeat-
edly returned to the Bunt period throughout his later life. It is remarkable how 
important and absorbing for him the subjects he dealt with in his graphics 
were, since he reworked them again and again. Szmaj’s first linocuts from 
1916-1917 still displayed decorative tendencies, but during his intensive work 
with the Bunt, his further works became increasingly synthetic and simplified. 
By geometricising his figures, Szmaj obtained powerful, clean images - which 
was more important for him than technical virtuosity of execution. In this way, 
he achieved one of the fundamental postulates of the expressionists - the su-
premacy of ethics over aesthetics. At the same time, he was not carried away 
by pure form as manifest in geometric abstraction, as some members of the 
Bunt were. He remained faithful to figuration as a better means of transmit-
ting the message of his works. Szmaj aptly summed up his Poznań period - 
his most cohesive and productive - in 1931: “The Bunt - a battle for the right to 
expression, for a new content, for the immortal ideal of romanticism”.

49 Malinowski 1991, p. 23.
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Autoportret w twórczości ekspresjonistów nie 
był wyłącznie odtworzeniem rysów twarzy. 
Wizerunek własny artysty stanowił plastyczny 
zapis wewnętrznego stanu emocjonalnego, sto-
sunku twórcy do świata i siebie samego. Mógł 
być narzędziem autokreacji lub obnażyć skry-
wane cechy osobowości. Katarzyna Kulpińska 
analizując autoportrety artystów z grupy Bunt 
zauważyła, że większość jest skoncentrowana 
na ukazaniu samej twarzy i pozbawiona jakich-
kolwiek dodatkowych elementów, przez co cała 
uwaga zarówno odbiorcy, jak i twórcy skupia się 
na portretowanym. W taki sposób konstruował 
swoje wizerunki także Szmaj, który wykonał ich 
najwięcej spośród poznańskich ekspresjonistów.
Zamiast deformacji własnego wizerunku czę-
sto stosowanej przez poznańskich i niemiec-
kich ekspresjonistów, Szmaj stawiał na mocne 
zaakcentowanie cech charakterystycznych dla 
własnej fizjonomii. Wysokie czoło z charakte-
rystycznymi zakolami, wyraziste łuki brwiowe 
i mocne spojrzenie, niewielki wąsik nad górną 
wargą i dość spiczasta broda, sprawiają, że na 
każdym autoportrecie jest bezbłędnie rozpo-
znawalny. Spojrzenie rzucane spod brwi i wy-
raźnie zaznaczone cienie nadają wizerunkom 
wręcz diabolicznego charakteru. Dynamizm 
w Autoportrecie z 1916 roku potęgują skupione 
wokół głowy, biegnące w różnych kierunkach 
ostre cięcia. Późniejszy o trzy lata Autoportret III 
jest już spokojniejszy, a o jego ekspresji świadczy 
grymas ust artysty i zmarszczki wyraźnie zary-
sowane na jego czole.

AUTOPORTRET

In expressionism, a self-portrait was not solely 
a matter of replicating the subject’s facial fea-
tures. The image of the artist became a record 
of his internal emotional state, and of his rela-
tionship to the world and himself. It could be 
a tool for self-creation, or reveal hidden char-
acter traits. Analysing the self-portraits of art-
ists from the Bunt group, Katarzyna Kulpińska 
has observed that most of them feature just the 
face itself, without any additional elements; thus, 
all the attention of the viewer, and the artist, is 
focused on the subject. Szmaj, who made more 
self-portraits than the other Poznań expression-
ists, also constructed them in this way. But rath-
er than deform his own image, as other Poznań 
and the German expressionists often did, Szmaj 
strongly accentuated the characteristics featru-
res of his own physiognomy. The high forehead 
with its curving hairline, the expressive arch of 
the brows, the powerful stare, the small mous-
tache on the upper lip and the pointed beard all 
make this self-portrait immediately recognisable. 
The penetrating gaze darting out from beneath 
the brows and the clearly delineated shadows 
impart to these pictures a frankly diabolical at-
mosphere. The dynamism in the Self-portrait 
from 1916 is enhanced by the sharp cuts running 
in different directions that gather round the head. 
Self-portrait III, made three years later, is calmer, 
but expressive in the artist’s grimacing lips and 
the wrinkles that clearly mark his forehead.

SELF-PORTRAIT



41

Matryca linorytnicza, 1916
16,9 × 13,3 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 29); 
Poznań 2014 (poz. 16)

Linocut matrix, 1916
16.9 × 13.3 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 29); 
Poznań 2014 (item 16)
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Autoportret, 1916  
Linoryt, papier; 16,9 × 13,8 cm (karta: 32,4 × 22,9 
cm). Sygnatura z matrycy l.d.: S, p.d.: S; ołów-
kiem l.d.: Autoportret; p.d.: St.Szmaj 1916. 
Bibliografia: Ratajczak 1980, il. 22; Mulczyński 
1996, s. 417, il. 355; Kulpińska 2015, s. 70-72. 
Wystawy: Wrocław 1980 (s. 17); Poznań 2003 (poz. 
191); Kraków 2012 (poz. 1); Poznań 2014 (poz. 17) 
W zbiorach: MNP, ZNiO.

Self-portrait, 1916
Linocut, paper; 16.9 × 13.8 cm (sheet: 32.4 × 22.9 
cm). Signature from matrix b.l.: S, b.r..: S; pencil 
b.l.: Self-portrait, b.r.: St.Szmaj 1916. 
Bibligraphy: Ratajczak 1980, ill. 22; Mulczyński 
1996, p. 417, ill. 355; Kulpińska 2015, p. 70-72. 
Exhibitions: Wrocław 1980 (p. 17); Poznań 2003 
(item 191); Kraków 2012 (item 1); Poznań 2014 
(item 17). In collections: NMP, ONI.
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Matryca linorytnicza, 1916
16,9 × 13,3 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 29); 
Poznań 2014 (poz. 16)

Linocut matrix, 1916
16.9 × 13.3 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 29); 
Poznań 2014 (item 16)



45

Matryca linorytnicza, 1916
16,9 × 13,3 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 29); 
Poznań 2014 (poz. 16)

Linocut matrix, 1916
16.9 × 13.3 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 29); 
Poznań 2014 (item 16)
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1920 
Linoryt, papier; 22,5 × 15,4 cm (karta: 32,5 × 22,9 cm). 
Sygnatura z matrycy l.d.: SS; ołówkiem l.d.: A.M. 
Swinarski / Próbna; p.d.: St.Szmaj(20)57. 
Bibliografia: Ratajczak 1980, il. 23, s. 65; 
Ratajczak 1987, s. 49, il. 49; Malinowski 1991, s. 
65, il. 83; Salamon-Radecka 2014, s. 21. 
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 939), Poznań 
2003 (poz. 200); Gniezno 2011 (poz. I.81, il. 
na s. 139); Kraków 2012 (poz. 4); Poznań 2014 
(poz. 23); Poznań 2015 (poz. 78, il. na s. 46).  
W zbiorach: MNW, ZNiO.

1920 
Linocut, paper; 2.5 × 15.4 cm (sheet: 32.5 × 22.9 cm).
Signature from matrix b.l.: SS; pencil b.l.: A.M. 
Swinarski / Próbna; b.r.: St.Szmaj(20)57. 
Bibligraphy: Ratajczak 1980, ill. 23, p. 65; 
Ratajczak 1987, p. 49, ill. 49; Malinowski 1991, p. 
65, ill. 83; Salamon-Radecka 2014, p. 21. 
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 939), Poznań 
2003 (item 200); Gniezno 2011 (item I.81, ill. on 
p. 139); Kraków 2012 (item 4); Poznań 2014 
(item 23); Poznań 2015 (item 78, ill. on p. 46).  
In collections: MNW, ONI.

PORTRET 
ARTURA 
SWINARSKIEGO

PORTRAIT 
OF ARTUR 
SWINARSKI
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Artur Maria Swinarski był jednym z najmłodszych 
członków Bunt. Debiutował na łamach „Zdroju”, 
a zachowane do dziś prace graficzne są jedy-
nie niewielką część jego bogatej twórczości. Na 
portrecie Szmaj przedstawił go jako młodego, 
dwudziestoletniego żołnierza. Zbyt obszerny 
mundur i taneczna poza portretowanego kon-
trastują z wojskowym drylem i idealnie ilustru-
ją opinię Zenona Kosidowskiego o Swinarskim, 
jako o nieporadnym rekrucie, „spędzającym sen 
z oczu wszystkim na świecie kapralom”. Błogi 
uśmiech na twarzy Swinarskiego i delikatność 
bijąca z jego wizerunku zdradzają bardzo cie-
pły, przyjazny stosunek Szmaja do młodego 
artysty. 
Zwraca uwagę delikatny sposób opracowania 
matrycy. Przy pomocny drobnych cięć w lino-
leum, wykonanych gęsto i pod łagodnym ką-
tem, Szmaj uzyskał efekt zacierania granic mię-
dzy czernią a bielą, co dobrze widoczne jest 
na mundurze portretowanego. Łagodniejsze, 
obłe formy wykazują pewną dekoracyjność, do 
której artysta miał tendencje. Najbardziej syn-
tetycznie potraktowaną partią kompozycji, jest 
twarz Swinarskiego, zbudowana przy pomocy 
kilku poziomych kresek i wyraźnego, trójkątne-
go cienia na lewym policzku. Jerzy Malinowski 
dostrzega w portrecie wpływy twórczości Marca 
Chagalla, zapośredniczone być może od Marka 
Szwarca z łódzkiej grupy ekspresjonistów Jung 
Idysz, który przelotnie mieszkał w Poznaniu. 
Zaprezentowany na wystawie rysunek jest 
tożsamy z odbitką umieszczoną w XII tomie 
„Zdroju” z 1920 roku i wykazuje drobne różnice 
(m.in. w opracowaniu tła) w porównaniu z ma-
trycą i wykonaną z niej odbitką. Data umiesz-
czona przy sygnaturze 20(57) może sugerować 
późniejszą, autorską odbitkę.

Artur Maria Swinarski was one of the youngest 
members of the Bunt. He debuted on the pages of 
Zdrój, and his surviving graphic works are a small 
part of his creative output. In the portrait, Szmaj 
depicted him as a youthful 20-year-old soldier. 
The oversized uniform and dance-like pose of 
the subject are in marked contrast to military drill, 
and ideally illustrate Zenon Kosidowski’s opinion 
of Swinarksi as a hopeless recruit “depriving all 
the world’s corporals of sleep”. The blissful smile 
on Swinarski’s face and the delicacy radiating 
from the image betray Szmaj’s warm, friendly 
relationship with the young artist. 
The delicate handling of the matrix is strik-
ing. Using very small cuts in the linoleum, made 
densely and at a shallow angle, Szmaj achieved 
the effect of blurring the borders between black 
and white, as is clearly visible in the uniform of his 
subject. The milder, round forms display a certain 
decorativeness to which the artist was prone. The 
part of the composition treated most synthetically 
is the face of Swinarski, built of several horizontal 
lines and a clear, triangular shadow on the left 
cheek. In this portrait, Jerzy Malinowski perceives 
the influence of Marc Chagall, perhaps indirectly 
through Marek Szwarc - from the Łódź group of 
expressionists, Jung Idysz - who lived for a short 
time in Poznań. 
The drawing in the exhibition is identical with the 
print published in vol. XII of Zdrój in 1920, with 
slight differences from the matrix and the print 
made from it (inc. in the treatment of the back-
ground). The date next to the signature, 20(57), 
may suggest a later print made by the artist.
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1. Matryca linorytnicza naklejone na sklejkę 
22,1 × 15,7 cm (sklejka: 25 × 15,6 cm). 
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.80, il. na s. 138); 
Poznań 2014 (poz. 22)

2. Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna 
22,8 × 15,3 cm (karta: 24,8 × 20 cm). 
Sygnatura piórem, tuszem na kompozycji l.d.: 
SS; verso ołówkiem p.g.: 3. 
Wystawy: Poznań 2014 (poz. 25)

 

1. Linocut matrix glued to plywood 
22.1 × 15.7 cm (plywood: 25 × 15.6 cm). 
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.80, ill. on p. 138); 
Poznań 2014 (item 22)

2. Drawing: pen, blue ink, carbon paper 
22.8 × 15.3 cm (sheet: 24.8 × 20 cm). 
Signature in pen, ink in b.l. composition: SS;  
verso pencil t.r.: 3. 
Exhibitions: Poznań 2014 (item 25)
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Stanisław Przybyszewski, przedstawiciel mię-
dzynarodowej cyganerii artystycznej, współ-
pracował z Jerzym Hulewiczem w pierwszym 
okresie wydawania „Zdrój”. Miał znaczny wpływ 
na dobór tekstów i nawiązywał kontakty z twór-
cami, którzy zamieszczali swoje prace graficzne 
na łamach czasopisma. Szmaja, młodego stu-
denta medycyny o zacięciu artystycznym, po-
znał w Monachium w 1917 roku i zachęcił go do 
przesłania pierwszych linorytów Hulewiczowi, co 
poskutkowało kilkuletnią współpracą w „Zdroju” 
i w ramach Buntu. Jak wspominał Szmaj 
„Przybyszewski ze swoją tezą wszechwładztwa 
artysty wywarł duży wpływ na mnie i na moich 
kolegów artystów”1. Odbicie tych relacji odnajdu-
jemy w portretach Przybyszewskiego autorstwa 
poznańskich ekspresjonistów (Szmaj, Hulewicz) 
i dedykowanych mu pracach (Swinarski).
I tym razem Szmaj kładzie nacisk na charakte-
rystyczne cechy fizjonomii liczącego wówczas 
pięćdziesiąt lat pisarza, podkreślając wydatny 
nos, ściągnięte brwi, wąs i spiczastą bródkę oraz 

1 Stefan Szmaj, Życiorys własny, Gdynia 1962, rkps, 
Materiały Stanisława Helsztyńskiego, Archiwum PAN Oddział 
w Poznaniu, sygn. 1966/33; cyt. za: Chojnacka 2007, s. 35.

PORTRET 
STANISŁAWA
PRZYBYSZE-
WSKIEGO

Stanisław Przybyszewski, who belonged to the 
international bohemia of artists, worked together 
with Jerzy Hulewicz in the first period of publica-
tion of Zdrój. He made a significant impact on 
what texts were selected, and established con-
tacts with artists whose graphic works were pub-
lished in the magazine. He met Szmaj, a young 
medical student with artistic leanings, in Munich 
in 1917, and encouraged him to send his first lin-
ocuts to Hulewicz.  This led to more than a decade 
of cooperation with Zdrój and within the Bunt. As 
Szmaj recalled, “With his hypothesis about the 
omnipotence of the artist, Przybyszewski exert-
ed a big influence on me and my artistic col-
leagues”1. That relationship is reflected in the 
portraits of Przybyszewski made by the Poznań 
expressionists (Szmaj, Hulewicz) and in works 
dedicated to him (Swinarski). 
This time, Szmaj emphasises the characteris-
tic features of the then-50-year-old writer:  his 
prominent nose, furrowed brow, moustache and 
pointed beard, exaggerating certain elements. 

1 Stefan Szmaj, Życiorys własny, Gdynia 1962, manuscript, Materials 
of Stanisław Helsztyński, Polish Academy of Sciences Archives, Branch in 
Poznań, cat. No. 1966/33; cit. after: Chojnacka 2007, p. 35.

PORTRAIT OF 
STANISŁAW
PRZYBY-
SZEWSKI 
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przerysowując niektóre fragmenty. Głowa por-
tretowanego otoczona jest układem dynamicz-
nych linii, przypominających rodzaj rozbłysku, 
w miejscu których na matrycy graficznej znalazły 
się ślady cięcia rylcem. Natomiast w dolnej czę-
ści kompozycję dopełniają wijące się w opętań-
czym tańcu nagie kobiece postacie, odnoszące 
się do artystycznych pasji Przybyszewskiego 
utożsamianych z twórczością Edwarda Muncha 
i Gustawa Vigelanda.   
Linorytniczy portret był ostatnią ryciną Szmaja, 
która ukazała się na łamach XII tomu „Zdroju” 
z 1920 roku, kiedy to Przybyszewski nie współpra-
cował już poznańskimi ekspresjonistami. Odbitki 
tej kompozycji, w tym datowane na 1918 rok, 
znajdujące się w zbiorach Muzeów Narodowych 
w Poznaniu i Warszawie oraz w Ossolineum we 
Wrocławiu, pozwalają w przybliżeniu określić 
moment powstania kalki na ok. 1920 rok. 

The subject’s head is surrounded by an arrange-
ment of dynamic lines, reminiscent of a kind of 
flash, in that part of the matrix bearing traces of 
cuts having been made with a stylus. Whereas 
the lower part of the composition is filled with fig-
ures of nude women whirling in a frenzied dance, 
a reference to Przybyszewski’s artistic passions, 
similar to those evident in the work of Edward 
Munch and Gustav Vigeland. 
This linocut portrait was the last work of Szmaj 
to appear in vol. XII of Zdrój in 1920, when 
Przybyszewski was no longer cooperating with 
the Poznań expressionists. Prints of the compo-
sition (including some dated 1918) located in the 
collection of the National Museums in Poznań 
and Warsaw, and in the Ossolineum in Wrocław, 
make it possible to date the copy to about 1920. 
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Rysunek: pióro, tusz, kalka techniczna
16 × 11,7 cm (karta: 24,7 × 20,6 cm)
Niesygnowany; verso ołówkiem p.g.: 91/11/26 
Bibliografia: Salamon-Radecka 2014, s. 15
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 49); Poznań 2014 
(kat. 27, il. na s. 43)

Drawing: pen, ink, carbon paper
16 × 11.7 cm (sheet: 24.7 × 20.6 cm)
Unsigned; verso pencil t.r.: 91/11/26 
Bibligraphy: Salamon-Radecka 2014, p. 15
Exhibitions: Kraków 2012 (item 49); Poznań 2014 
(cat. 27, ill. on p. 43)
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1917 
Linoryt, papier; 18,5 × 13,3 cm 
(karta w świetle passe-partout: 22,7 × 17,5 cm)
Sygnatura ołówkiem p.d.: St.Szmaj 1917; l.d.: Św. 
Sebastjan.
Bibliografia: Dobrowolski 1964, s. 141; Ratajczak 
1980, il. 87; Dobrowolski 1989, s. 289; Malinowski 
1991, s. 25, 59, 60, 101, il. 60; Salamon-Radecka 
2014, s. 25; Hałasa 2015, s. 31, 34.
Wystawy: Poznań 1918 (poz. 56); Poznań 1929 
(poz. 1935); Wrocław 1980 (poz. 499); Warszawa 
1989 (poz. 925); Poznań 2003 (poz. 212); Poznań 
2005 (s. 101-102, poz. III.27); Warszawa-
Budapeszt 2009 (poz. I/8); Gniezno 2011 (poz. 
I.71, il. na s. 129); Kraków 2012 (poz. 19); Poznań 
2014 (poz. 8); Poznań 2015 (poz. 28, il. na s. 98).
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO.

1917 
Linocut, paper; 18.5 × 13.3 cm 
(sheet visible through matte: 22.7 × 17.5 cm)
Signature in pencil b.r.: St.Szmaj 1917; b.l.: Św. 
Sebastjan.
Bibligraphy: Dobrowolski 1964, p. 141; Ratajczak 
1980, ill. 87; Dobrowolski 1989, p. 289; Malinowski 
1991, p. 25, 59, 60, 101, ill. 60; Salamon-Radecka 
2014, p. 25; Hałasa 2015, p. 31, 34.
Exhibitions: Poznań 1918 (item 56); Poznań 1929 
(item 1935); Wrocław 1980 (item 499); Warsaw 
1989 (item 925); Poznań 2003 (item 212); Poznań 
2005 (p. 101-102, item III.27); Warsaw-Budapest 
2009 (item I/8); Gniezno 2011 (item I.71, ill. on p. 
129); Kraków 2012 (item 19); Poznań 2014 (item 8); 
Poznań 2015 (item 28, ill. on p. 98).
In collections: NMP, NMW, ONI.

ŚWIĘTY 
SEBASTIAN

ST 
SEBASTIAN



55



56

Przedstawienia świętego Sebastiana, patrona 
między innymi żołnierzy i inwalidów wojennych, 
pojawiały się w pod koniec I wojny światowej 
i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w twórczości wielu polskich artystów. Graficzne 
redakcje tego tematu rozciągają się od klasycy-
zującego odrealnienia i idealizacji po naturalizm 
i ekspresjonizm. 
Agnieszka Salamon-Radecka zauważyła, że 
Szmaj całkowicie zerwał ze sposobem przedsta-
wiania świętego jako niewzruszonego zadawa-
nym cierpieniem. Jego linoryt to obraz kruchości 
umęczonego torturą ciała, łamiącego się ni-
czym konary drzew, do których jest przywiąza-
ne. Święty Sebastian w redakcji ekspresjonisty, 
pozbawiony nimbu stanowiącego zapowiedź 
niebiańskiej nagrody, należy jeszcze w pełni 
do przepełnionego bólem świata ziemskiego. 
Narzędziami opresji są nie tylko groty strzał 
i krępujące sznury. Męczeństwo potęguje także 
sama natura ostrymi promieniami słońca wy-
mierzonymi w męczennika i grodzącymi prze-
strzeń pniami drzew. Grażyna Hałasa odczytuje 
to dramatyczne przedstawienie w kontekście 
przeżyć wojennych artysty.
Zachowana matryca linorytnicza, z której wyko-
nano prezentowaną odbitkę różni się drobnymi 
elementami od odbitek w zbiorach poznańskich 
i warszawskich. Dowodzi to, że artysta opraco-
wał jeszcze co najmniej jedną płytę. Takie same 
różnice wykazuje Święty Franciszek opublikowa-
ny na łamach „Zdroju” w 1918 roku w sąsiedztwie 
wiersza Zwycięstwo Margarete Kubickiej.

This portrayal of St Sebastian, the patron of sol-
diers and war invalids, figured often in the work 
of a number of Polish artists after the end of the 
First World War and Poland’s renewed independ-
ence. Graphic treatments of the subject range 
from classicism and idealisation to naturalism 
and expressionism. 
Agnieszka Salamon-Radecka has noted that 
Szmaj made a total departure from the idea of 
showing the saint as impassive to the suffering 
to which he was subjected. His linocut is an im-
age of the frailty of the martyr’s tortured body, 
breaking like the boughs of the tree to which 
he is bound. In this expressionistic treatment, St 
Sebastian has no halo announcing his heavenly 
reward; he still fully belongs to this world of pain. 
The instruments of his oppression are not only 
the hail of arrows and the cords that bind him. 
His martyrdom is intensified by nature itself, by 
the blinding rays of the sun that strike him and 
the tree trunks that fence him in. Grażyna Hałasa 
reads this dramatic composition in the context of 
the artist’s wartime experiences.
The surviving linocut matrix from this the print 
presented was made differs slightly from the 
prints in the Poznań and Warsaw collections. 
This shows that the artist made at least one oth-
er plate. Similar differences are seen in the St 
Francis published in Zdrój in 1918 next to the poem 
“Zwycięstwo” [“Victory”] by Margarete Kubicka.
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Matryca linorytnicza; 18,7 × 13,4 cm
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.70, il. na s. 128); 
Poznań 2014 (poz. 7)

Linocut matrix; 18.7 × 13.4 cm
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.70, ill. on p. 128); 
Poznań 2014 (item 7)
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Motyw pocałunku podjęty przez Szmaja był czę-
sto powtarzany przez artystów od czasu moder-
nizmu. Spleciona w objęciach para, zespolona ze 
sobą tak mocno, że trudno rozróżnić w niej dwie 
postacie, może być odczytywana w kontekście 
filozofii Schopenhauera, upatrującego w popę-
dzie płciowym kosmiczny żywioł niszczący indy-
widuum. W podobny sposób rozumiał uczucie 
miłości Stanisław Przybyszewski, pisząc, że jest 
„to bolesna, pełna trwogi świadomość niezna-
nej, strasznej siły, która dwie dusze rzuca na sie-
bie i pragnie je zlać w jedno”1. Pocałunek, jako 
jedna z wczesnych prac graficznych Szmaja, 
mógł więc powstać pod wpływem jego twórczo-
ści literackiej i poglądów. 
Podobny motyw odnajdujemy w twórczo-
ści innych artystów z kręgu Buntu. Są to 
m.in. Uścisk Skotarka, Kochankowie I i II córki 
Przybyszewskiego, Stanisławy oraz kompozycje 
rzeźbiarskie Ich dwoje Zamoyskiego. Te ostat-
nie obok Pocałunku Szmaja stały się powodem 
skandalu i miały zostać usunięte z wystawy 
Buntu w ramach salonu Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w 1918 roku. Pracę Szmaja od-
różnia jednak od pozostały mocny akcent poło-
żony na naturę pod postacią bujnego pejzażu 
otaczającego parę. Już Maria Grońska zwróciła 

1 Stanisław Przybyszewski, Na drogach duszy. Edward 
Munch i Gustaw Vigeland, „Życie” 1898, nr 42, s. 547, cyt. 
za: Zofia Weiss, Pocałunek, w: Totenmesse. Munch-Eiss-
Przybyszewski, Katalog wystawy, Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie, red. Łukasz Kossowski, 
Jacek Chromy, s. 89.

POCAŁUNEK

The motif of a kiss taken up here by Szmaj has 
been very popular among artists since modern-
ism began. The embracing couple, so strongly in-
tertwined that it is difficult to distinguish them as 
two figures, can be read in the context of the phi-
losophy of Schopenhauer, who saw the sex drive 
as a cosmic element that destroys the individual. 
Stanisław Przybyszewski understood the feeling 
of love in a similar way when he wrote that it is 
“the painful, horrific awareness of an unknown, 
terrible force that casts two souls upon each oth-
er, desiring to meld them into one”1. Kiss, one of 
Szmaj’s early graphics, might therefore have 
arisen under the influence of Przybyszewski’s lit-
erary work and views. 
We find a similar motif in works by other artists 
from the Bunt circle. These include: Embrace 
by Skotarek, Lovers I and II by Przybyszewski’s 
daughter Stanisława, and the sculptural com-
positions Two of Them by Zamoyski. Along with 
Szmaj’s Kiss, these last caused a scandal and 
were removed from the Bunt exhibition within the 
Society of Friends of the Fine Arts salon in 1918. 
Szmaj’s work differs from the others, howev-
er, in its strong emphasis on nature, in the form 
of the lush landscape surrounding the couple. 
Maria Grońska has pointed out that Szmaj often 

1 Stanisław Przybyszewski, Na drogach duszy. Edward 
Munch i Gustaw Vigeland, Życie 1898, No. 42, p. 547, cit. 
after: Zofia Weiss, “Pocałunek”, [in]: Totenmesse. Munch-
Eiss-Przybyszewski, Exhibition catalogue,  Adam Mickiewicz 
Museum of Literature, ed. Łukasz Kossowski, Jacek Chromy, 
p. 89.

KISS
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Matryca linorytnicza
16,9 × 15,1 cm
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.68, 
il. na s. 126); Poznań 2014 (poz. 1)

  

Linocut matrix
16,9 × 15,1 cm
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.68, 
ill. on p. 126); Poznań 2014 (item 1)
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uwagę, że powiązanie człowieka ze światem 
naturalnym jest często podkreślane w pracach 
artysty. Pocałunek odczytała jednak jako kom-
pozycję afirmującą życie. W późniejszej wer-
sji kompozycji Pocałunek II z 1919 pejzaż został 
znacznie zredukowany, stawiając na pierwszym 
miejscy złączonych w uścisku kochanków.
W sposobie opracowania matrycy zwraca uwa-
gę dekoracyjność linii ciętych w linoleum oraz 
przewaga obłych form. Kompozycja, mimo pew-
nej syntetyzacji, jest raczej realistyczna i daleko 
jej jeszcze do geometryzacji stosowanej w póź-
niejszych pracach. Lewy górny róg matrycy zo-
stał dosztukowany z innego rodzaju linoleum, 
co może wskazywać na jej zużycie, wynikające 
z dużej popularności Pocałunku. Prezentowana 
odbitka nie została wykonana przy pomocy za-
chowanej płyty, na co wskazują różnice w przed-
stawieniu kochanków i w dolnej partii kompozy-
cji. Dowodzi to istnienia innej matrycy, z której 
odbito także ilustrację w III tomie „Zdroju” z 1918 
roku.

emphasises the connection between the human 
figure and the natural world. Yet she read Kiss 
as a composition that is life-affirming. In a later 
version of the composition, Kiss II from 1919, the 
landscape is significantly reduced, and the em-
bracing lovers predominate.
The working of the matrix is remarkable for the 
decorativeness of the lines cut into the linole-
um and the preponderance of rounded forms. 
Despite a certain synthesisation, the composition 
is quite realistic, still far from the geometrisation 
employed in later works. The top-left raised parts 
of the matrix were patched with a different type 
of linoleum, which may be an indication of the 
popularity of Kiss. The print on display was not 
made using the surviving plate, as evident in cer-
tain differences in how the lovers are depicted 
in the lower part of the composition. This proves 
that there was another matrix, from which the il-
lustration in volume III of Zdrój from 1918 was also 
printed.

1918 
Linoryt, papier (odbitka przycięta do kompozycji 
i naklejona na kartę papieru); 17,4 × 15,7 cm 
Sygnatura ołówkiem na podkładce p.d.: St.Szmaj 
’18; l.d.: Pocałunek
Bibliografia: Helsztyński 1958, s. 384; Dobrowolski 
1964, s. 141; Hulewicz 1968, s. 91; Grońska 1971, 
s. 66, il. 37; Ratajczak 1978, s. 54; Ratajczak 
1980, il. 30; Malinowski 1991, s. 25, 58, 98, il. 
126; Mulczyński 1996, s. 418, il. 356; Salamon-
Radecka 2014, s. 13, 23.
Wystawy: Poznań 1918 (poz. 60); Wrocław 1980 (s. 
17), Poznań 2003 (poz. 207); Gniezno 2011 (poz. 
I.69, il. na s. 127); Poznań 2014 (poz. 2); Poznań 
2015 (poz. 19, il. na s. 37).
W zbiorach: MNP, ZNiO.

1918 
Linocut, paper (print cropped to composition and 
glued to a sheet of paper); 17.4 × 15.7 cm
Signature in pencil on bottom sheet, b.r.: St.Szmaj 
18; b.l.: Kiss
Bibligraphy: Helsztyński 1958, p. 384; Dobrowolski 
1964, p. 141; Hulewicz 1968, p. 91; Grońska 1971, 
p. 66, ill. 37; Ratajczak 1978, p. 54; Ratajczak 
1980, ill. 30; Malinowski 1991, p. 25,, 58, 98, ill. 
126; Mulczyński 1996, p. 418, ill. 356; Salamon-
Radecka 2014, p. 13, 23.
Exhibitions: Poznań 1918 (item 60); Wrocław 1980 
(p. 17), Poznań 2003 (item 207); Gniezno 2011 
(item I.69, ill. on p. 127); Poznań 2014 (item 2); 
Poznań 2015 (item 19, ill. on p. 37).
In collections: NMP, ONI.
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Linoryt, papier; 25,1 × 18,3 cm 
(karta: 30,5 × 20,9 cm)
Sygnatura z matrycy, p.d.: S / S; ołówkiem, l.d.: 
Modlitwa do słońca / linoryt; p.d.: St.Szmaj.
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 65, 109, il. 23; 
Głuchowska 2009, s. 56-57.
Wystawy: Kraków 1976 (poz. 315); Warszawa 
1989 (poz. 927); Poznań 2003 (poz. 216); Kraków 
2012 (poz. 14); Poznań 2014 (poz. 5-6); Poznań 
2015 (poz. 29, il. na s. 83); Łódź 2018 (s. 338).
W zbiorach: MNP, MNW.

Linocut, paper; 25.1 × 18.3 cm 
(sheet: 30.5 × 20.9 cm)
Signature from matrix b.r.: S / S; pencil, b.l.: 
Prayer to the Sun / linocut; b.r.: St.Szmaj.
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 65, 109,, ill. 23; 
Głuchowska 2009, p. 56-57.
Exhibitions: Kraków 1976 (item 315); Warsaw 1989 
(item 927); Poznań 2003 (item 216); Kraków 2012 
(item 14); Poznań 2014 (item 5-6); Poznań 2015 
(item 29, ill. on p. 83); Łódź 2018 (p. 338).
In collections: NMP, NMW.

MODLITWA  
DO SŁOŃCA  
/PROFIL

PRAYER TO 
THE SUN 
/ PROFILE
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Modlitwa do słońca porusza wątki mistyczno-
-religijne obecne w twórczości Szmaja i innych 
członków Buntu. Dążąc do odnowy duchowej, 
artyści z tego kręgu równie chętnie zgłębiali re-
ligie wschodnie i pierwotne wierzenia, co sięgali 
po motywy chrześcijańskie. Aleksandra Madej 
odczytuje Modlitwę do słońca Szmaja właśnie 
jako symboliczne przedstawienie drogi wiodącej 
człowieka do uzyskania wolności i duchowej peł-
ni poprzez jedność z absolutem, przynoszącym 
wiedzę i prawdę.
Analogiczny schemat kompozycyjny Szmaj za-
stosował w linorycie Święty Franciszek z Asyżu 
z 1919, ukazując mnicha w momencie wizji, 
z rękoma skierowanymi w stronę promieni bi-
jących od ukazującego się Chrystusa na krzy-
żu. Modlitwa do słońca jest uproszczoną, zsyn-
tetyzowaną wersją przedstawienia świętego, 
na której symbolicznie ukazana istota ludzka 
wznosi ręce w geście modlitwy w stronę światła. 
Szmaj uzyskał w ten sposób uniwersalną, po-
nadreligijną wizję jedności człowieka z absolu-
tem. Zagadnienie to artysta przetwarzał także 
w linorycie Kompozycja I, zwanym także Matką 
lub Objawieniem z 1918 roku i o rok późniejszej 
Kompozycji II. 
Eksponowany linoryt został odbity z zachowanej 
matrycy. Natomiast rysunek na kalce odtwarza 
Modlitwę do słońca opublikowaną na okładce X 
tomu „Zdroju” w 1920 roku. Wyraźnie widoczne 
są różnice w partii obramowania obu wersji: za-
miast czarnej ramki okalającej całą kompozycję, 
wersja z czasopisma posiada po bokach czar-
no-białe pasy o nierównych krawędziach. Szmaj 
wykonał także pastel na sklejce o znacznie 
większych wymiarach (69 × 46 cm), ukazujący to 
samo przedstawienie w odbiciu lustrzanym, da-
towany na 1919 rok.

Prayer to the Sun touches on mystical and reli-
gious currents present in the work of Szmaj and 
other members of the Bunt. Seeking a spiritual 
renewal, artists from this circle explored Eastern 
religions and primeval beliefs as willingly as they 
turned to Christian symbols. Aleksandra Madej 
interprets Szmaj’s Prayer to the Sun as a symbolic 
representation of the road that leads humanity to 
freedom and spiritual fullness through union with 
the absolute - bearer of knowledge and truth.
Szmaj employed a similar compositional scheme 
in his linocut St Francis of Assisi of 1919, where-
in he portrayed the monk at the moment of il-
lumination, his hands directed towards the rays 
emanating from the figure of Christ on the cross. 
Prayer to the Sun is a simplified, synthesised rep-
resentation of the saint, in which a human being, 
treated symbolically, raises its hands towards the 
light in a gesture of prayer. In this way, Szmaj 
achieved a universal, areligious vision of the unity 
of humanity and the absolute. Szmaj addressed 
the same issue in 1918 in the linocut Composition 
I, also known as Mother or Revelation, and again 
a year later in Composition II. 
The linocut on display was printed from the sur-
viving matrix. The drawing on carbon paper 
reproduced the Prayer to the Sun published on 
the cover of volume X of Zdrój from 1920. There 
are clear differences in the border sections of the 
two versions:  instead of a black frame marring 
the whole composition, the magazine version 
has black-and-white stripes with uneven edges 
along the sides. Szmaj also made a pastel draw-
ing on plywood having larger dimensions (69 
x 46 cm) showing a mirror image of the same 
composition, dated 1919.
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1. Matryca linorytnicza 
25,4 × 18,2 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 33); 
Poznań 2014 (poz. 3)

2. Rysunek: kredka niebieska, kalka techniczna 
24,9 × 20,7 cm
Niesygnowany; verso, ołówkiem p.d.: 2
Wystawy: Poznań 2014 (poz. 4)

 

1. Linocut matrix 
25.4 × 18.2 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 33); 
Poznań 2014 (item 3)

2. Drawing: blue crayon, carbon paper 
24.9 × 20.7 cm
Unsigned; verso pencil b.r.: 2
Exhibitions: Poznań 2014 (item 4)
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Linoryty z cyklu należą do najlepszych prac gra-
ficznych Szmaja, prezentujących zwartą wizję, 
która doczekała się wielu interpretacji. Znane są 
dwie nieznacznie różniące się od siebie redak-
cje Topól datowane na 1919 i 1920 rok. Na zespół 
składało się najprawdopodobniej osiem kompo-
zycji, choć w 1929 roku na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu artysta zaprezentował 
dwanaście prac pod wspólnym tytułem Topole. 
Po raz pierwszy cykl wyeksponowano w 1920 roku 
na Wystawie Nowoczesnych Artystów w Poznaniu. 
Część z linorytów ukazywała się także na łamach 
„Zdroju”. W 1923 roku powstała okładka Topole 
1919-1923 i wówczas zapewne Szmaj postanowił 
wydać cykl pod postacią teki graficznej. 
Powstanie prac łączone jest ze służbą wojskową 
Szmaja i jego doświadczeniem wojennym z czasu 
konfliktu polsko-bolszewickiego. W latach 1919-
1920 artysta stacjonował na froncie wschodnim, 
gdzie służył jako lekarz. Te wydarzenia, zbieżne 
z biografią niemieckiego artysty Karla Schmidta-
Rottluffa, który w trakcie I wojny światowej wal-
czył w armii niemieckiej na frontach litewskim 
i rosyjskim, skłoniły badaczy do sformułowania 
wniosków o wspólnocie pokoleniowej i analogicz-
nym doświadczeniu, łączącym polskiego i nie-
mieckiego ekspresjonistę. Owe życiowe analogie 
miały mieć wpływ na ich twórczość, dobór po-
dobnych tematów oraz środków ekspresji. Topole 
Szmaja były więc zestawiane z takimi pracami 
Schmidta-Rottluffa jak Rosyjski las (1918) czy Dom 
z topolami (1913).
Topole, drzewa charakterystyczne dla polskiego 
krajobrazu, były odczytywane również jako re-
miniscencja młodzieńczych wspomnień artysty. 
Białoruski krajobraz miał przywołać dzieciństwo 
spędzone na wielkopolskiej wsi. Artysta poświecił 

The linocuts from this series are among Szmaj’s 
best graphics; they show a coherent vision that 
has been interpreted in many ways. Two different 
versions of Poplars are known, dated 1919 and 
1920; they differ from each other only slightly. 
The set most probably consisted of eight com-
positions, though at the National Exhibition in 
Poznań in 1929 Szmaj showed twelve works un-
der the joint title of Poplars. The series was exhib-
ited for the first time in 1920, at the Exhibition of 
New Artists in Poznań. Some of the linocuts also 
appeared on the pages of Zdrój. In 1923, Poplars 
1919-1923 was featured on the cover, and it must 
have been then that Szmaj decided to issue the 
series in the form of a graphic folder. 
The series is connected with Szmaj’s military 
service and his wartime experiences during the 
Polish-Soviet War. In 1919-1920 he was stationed 
on the eastern front, where he served as a doc-
tor. Those events, similar to those experienced 
by the German artist Karl Schmidt-Rottluff, who 
fought with the German army on the Lithuanian 
and Russian fronts during World War I, have led 
scholars to formulate conclusions about a gen-
erational commonality and similar experience 
connecting the Polish and German expression-
ists. Those similarities are supposed to have af-
fected their creative impulses, choice of subjects 
and means of expression. Szmaj’s Poplars have 
therefore been grouped alongside such works 
by Schmidt-Rottluff as Russian Woods (1918) and 
House with Poplars (1913).
Szmaj’s poplars, trees that are characteristic of 
the Polish landscape, have also been interpret-
ed as the artist’s reminiscences of his youth, with 
the Belarusian countryside reminding Szmaj of 
his childhood in rural Wielkopolska region. Szmaj 
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1. Topole I
Matryca linorytnicza, 20,2 × 15,6 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 36); 
Poznań 2014 (poz. 42)

2. Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna 
19,9 × 15,3 cm (w świetle passe-partout)
Niesygnowany; verso, ołówkiem p.g.: XXI
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 55); 
Poznań 2014 (poz. 43)

1. Poplars I
Linocut matrix, 20.2 × 15.6 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 36); 
Poznań 2014 (item 42)

2. Drawing: pen, blue ink, carbon paper 
19.9 × 15.3 cm (sheet visible through matte)
Unsigned; verso pencil t.r.: XXI
Exhibitions: Kraków 2012 (item 55); 
Poznań 2014 (item 43)
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Matryca linorytnicza 
21,2 × 15,5 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 37); 
Poznań 2014 (poz. 44)

Linocut matrix 
21.2 × 15.5 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 37); 
Poznań 2014 (item 44)



71

cykl drzewom o bardzo bogatej symbolice – we-
dług greckiej mitologii topole rosły w krainie cie-
ni, utożsamiane były z bólem i wojną, ale także 
wspomnieniami i szczęściem rodzinnym. Po to 
znaczeniowe bogactwo artysta sięgnął w trud-
nym momencie życiowym związanym z doświad-
czeniem wojny. Powrót do natury w jego twór-
czości może być rozumiany jako wyraz sprzeciwu 
wobec cywilizacji niosącej śmierć i cierpieni.
Zespolone w pejzażach Szmaja postacie ludzkie 
i drzewa uginają się pod naporem wiatru (Topole 
III) łamią się i pękają (Topole VI), stają w płomie-
niach (Topole I), w czym można dopatrywać się 
metaforycznego wyrażenia traumy wojennej. 
Topole V, jak zauważyła Grażyna Hałasa, przy-
pominają wręcz wykręcone bólem ludzkie ciała 
rozpięte na konarach drzew. Zamykająca serię 
kompozycja numer VIII, jest już dużo spokojniej-
sza, statyczna i wyważona, a przedstawione na 
niej drzewa wyrażają pełnię i siłę. W ten sposób, 
jak twierdzi Hałasa, „artysta przekazuje […] dra-
matyczne napięcie między pesymizmem a opty-
mizmem, poczucie wartości walki o wolność po-
mimo bólu”.
Prezentowane odbitki i matryce tożsame są 
z drugą wersją cyklu datowaną na 1920 rok. 
W tym kontekście zaskoczenie wywołuje data 
1918 pojawiająca się na odbitkach Topole II-V, 
która sugerowałaby powstanie cyklu jeszcze 
zanim Szmaj trafił na front wschodni. Dwie wer-
sje cyklu, wiele różnie datowanych odbitek oraz 
matryce i rysunki na kalkach wymagają jesz-
cze wnikliwej analizy porównawczej, która być 
może pozwoli określić relacje chronologiczne 
pomiędzy nimi, co postulowała już Agnieszka 
Salamon-Radecka.

created a series on trees that are highly symbol-
ic - in Greek mythology, poplars grew in the un-
derworld, and were identified with pain and war, 
as well as remembrance and family happiness. 
The artist reached for that semantic richness at 
a difficult time of life connected with his experi-
ences of war. This return to nature in his art may 
be understood as an expression of his rejection 
of civilization - which brings suffering and death.
The human figures and trees that appear in 
Szmaj’s landscapes bend under the force of the 
wind (Poplars III), crack and break (Poplars VI), 
or go up in flames (Poplars I), all of which can 
be seen as a metaphor for the trauma of war. 
Grażyna Hałasa has noted that, in Poplars V, the 
branches of the trees themselves look like human 
bodies wracked with pain. Poplars VIII, which 
ends the series, is much more tranquil, static and 
balanced; the trees in the composition express 
fullness and strength. In this way, as Hałasa states, 
“the artist shows... the dramatic tension between 
pessimism and optimism, a sense of the value of 
struggling for freedom in spite of pain”.
The prints and matrices on display are identical 
with the second version of the series dated 1920. 
In this context, the date of 1918 that appears on 
prints of Poplars II-V comes as a surprise, since it 
would suggest that the series was created before 
Szmaj went to the eastern front. The two versions 
of the series, many prints dated differently, and 
matrices and drawings on carbon paper still re-
quire a thorough comparative analysis that may 
eventually determine the chronological relation-
ship between them, as postulated by Agnieszka 
Salamon-Radecka.



72



73

Topole II, 1918
Linoryt, papier 
21,3 × 15,6 cm (karta: 35,1 × 23,9 cm)
Sygnatura z matrycy p.d.: SS.; ołówkiem p.d.: 
StSzmaj 18; l.d.: Topole linoryt
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64; Grońska 
1994, poz. 539, s. 285; Salamon-Radecka 2014, 
s. 25-29; Hałasa 2015, s. 34-35.
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 929); Poznań 
2003 (poz. 239); Kraków 2012 (poz. 21); Poznań 
2014 (poz. 45); Poznań 2015 (poz. 23, il. na s. 69)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars II, 1918
Linocut, paper 
21.3 × 15.6 cm (sheet: 35.1 × 23.9 cm)
Signature from matrix b.r.: SS; pencil b.r.: 
StSzmaj 18; b.l.: Poplars linocut
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64; Grońska 
1994, item 539, p. 285; Salamon-Radecka 2014, 
p. 25-29; Hałasa 2015, p. 34-35.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 929); Poznań 
2003 (item 239); Kraków 2012 (item 21); Poznań 
2014 (item 45); Poznań 2015 (item 23, ill. on p. 69)
In collections: NMP, NMW, ONI
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Topole III, 1918
Linoryt, papier; 
15,3 × 20,3 cm (karta: 23,9 × 35,1 cm)
Sygnatura z matrycy, p.d.: SS.; l.d.: Topole 2 / 3 
linoryt; ołówkiem p.d.: St.Szmaj 18
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64; Salamon-
Radecka 2014, s. 25-29; Hałasa 2015, s. 34-35, il. 6.
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 930); Grońska 
1994, poz. 539, s. 285; Poznań 2003 (poz. 240); 
Wiedeń 2003 (poz. 41); Gniezno 2011 (poz. I.73, 
il. na s. 131); Kraków 2012 (poz. 22); Poznań 2014 
(poz. 47); Poznań 2015 (poz. 24, il. na s. 70)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars III, 1918
Linocut, paper; 
15.3 × 20.3 cm (sheet: 23.9 × 35.1 cm)
Signature from matrix b.r.: SS; b.l.: Poplars 2 / 3 
linocut, pencil b.r.: St.Szmaj 18
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64; Salamon-
Radecka 2014, p. 25-29; Hałasa 2015, p. 34-35, ill. 6.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 930); Grońska 
1994, item 539, p. 285; Poznań 2003 (item 240); 
Vienna 2003 (item 41); Gniezno 2011 (item I.73, 
ill. on p. 131); Kraków 2012 (item 22); Poznań 2014 
(item 47); Poznań 2015 (item 24, ill. on p. 70)
In collections: NMP, NMW, ONI



75



76

Matryca linorytnicza, 15,2 × 20 cm
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.72, il. na s. 130); 
Poznań 2014 (poz. 46)

 

Linocut matrix, 15.2 × 20 cm
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.72, ill. on p. 130); 
Poznań 2014 (item 46)
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Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna; 
15,1 × 19,9 cm (karta: 21,8 × 20,6 cm)
Sygnatura piórem, tuszem na kompozycji, p.d.: SS; 
ołówkiem g.ś.: 4.
Wystawy: Poznań 2014 (poz. 48)

Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna; 
15,1 × 19,9 cm (karta: 21,8 × 20,6 cm)
Sygnatura piórem, tuszem na kompozycji, p.d.: 
SS; ołówkiem g.ś.: 4.
Wystawy: Poznań 2014 (poz. 48)
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Topole IV, 1918
Linoryt, papier; 21 × 16,6 cm (karta: 35 × 23,9 cm)
Sygnatura z matrycy, p.d.: SS.; ołówkiem, p.d.: 
StefSzmaj ‘18; l.d.: Topole 4 linoryt
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64, il. 170; 
Grońska 1994, poz. 539, s. 285; Salamon-
Radecka 2014, s. 25-29; Hałasa 2015, s. 34-35
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 931); Halle 1990 
(s. 11); Warszawa 1997 (poz. 529); Poznań 2003 
(poz. 240); Kraków 2012 (poz. 23); Gniezno 2011 
(poz. I.74, il. na s. 132); Poznań 2014 (poz. 50); 
Poznań 2015 (poz. 25, il. na s. 71)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars IV, 1918
Linocut, paper; 21 × 16.6 cm (sheet: 35 × 23.9 cm)
Signature from matrix b.r.: SS; pencil b.r.: 
StefSzmaj ‘18; b.l.: Poplars 4 linocut
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64, ill. 170; 
Grońska 1994, item 539, p. 285; Salamon-
Radecka 2014, p. 25-29; Hałasa 2015, p. 34-35.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 931); Halle 1990 
(p. 11); Warsaw 1997 (item 529); Poznań 2003 
(item 240); Kraków 2012 (item 23); Gniezno 2011 
(item I.74, ill. on p. 132); Poznań 2014 (item 50); 
Poznań 2015 (item 25, ill. on p. 71)
In collections: NMP, NMW, ONI
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Matryca linorytnicza; 21 × 16,5 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 38); 
Poznań 2014 (poz. 49)

Linocut matrix; 21 × 16.5 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 38); 
Poznań 2014 (item 49)
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Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna; 
21,9 × 16,4 cm (karta: 24,9 × 20,5 cm)
Sygnatura piórem, tuszem na kompozycji, p.d.: SS; 
ołówkiem l.g.: 3; verso, p.g.: 5
Wystawy: Poznań 2014 (poz. 51)

Drawing: pen, blue ink, carbon paper; 
21.9 × 16.4 cm (sheet: 24.9 × 20.5 cm)
Signature in pen, ink in b.r. 
of composition: SS; pencil t.l.: 3; verso t.r.: 5
Exhibitions: Poznań 2014 (item 51)
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Topole V, 1918
Linoryt, papier; 
15 × 21,4 cm (karta: 24 × 28,9 cm)
Sygnatura z matrycy, p.d.: SS; ołówkiem p.d.: 
Stefan Szmaj ’18; l.d.: Topole linoryt.
Bibliografia: Grońska 1971, il. na s. 68; Malinowski 
1991, s. 63-64, il. 168; Grońska 1994, poz. 539, s. 
285; Salamon-Radecka 2014, s. 25-29; Hałasa 
2015, s. 34-35, il. 7.
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 932); Poznań 
2003 (poz. 242); Wiedeń 2003 (poz. 42); Poznań 
2005 (poz. III.15.); Kraków 2012 (poz. 24); Poznań 
2014 (poz. 53)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars V, 1918
Linocut, paper; 
15 × 21.4 cm (carbon paper: 24 × 28.9 cm)
Signature from matrix b.r.: SS; pencil b.r.: 
StSzmaj 18; b.l.: Poplars linocut
Bibligraphy: Grońska 1971, ill. on p. 68; 
Malinowski 1991, p. 63-64, ill. 168; Grońska 1994, 
item 539, p. 285; Salamon-Radecka 2014, p. 25-
29; Hałasa 2015, p. 34-35, ill. 7.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 932); Poznań 
2003 (item 242); Vienna 2003 (item 42); Poznań 
2005 (item III.15); Kraków 2012 (item 24); Poznań 
2014 (item 53)
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Matryca linorytnicza
14,9 × 21,1 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 39); 
Poznań 2014 (poz. 52)

Linocut matrix
14.9 × 21.1 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 39); 
Poznań 2014 (item 52)
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Rysunek: pióro, tusz niebieski, kalka techniczna; 
15,7 × 20,9 cm (karta: 20,9 × 24,7 cm)
Niesygnowany; ołówkiem g.ś.: 5; verso ołówkiem 
p.g.: 91/11/71 XI
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 39); 
Poznań 2014 (poz. 54)

Drawing: pen, blue ink, carbon paper; 
15.7 × 20.9 cm (sheet: 20.9 × 24.7 cm)
Unsigned; pencil t.m.: 5; verso pencil 
t.r.: 91/11/71 XI
Exhibitions: Kraków 2012 (item 39); 
Poznań 2014 (item 54)
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Topole VII, 1920  
Linoryt, papier 
21,2 × 13,7 cm (karta: 32,5 × 22,8 cm)
Sygnatura z matrycy d.ś.: SS; ołówkiem d.p.: 
St.Szmaj (20) 57; l.d.: Topole 7 linoryt; l.d.: Próbna
Bibliografia: Mianowski 1991, s. 64, il. 172; Grońska 
1994, poz. 539, s. 285; Salamon-Radecka 2014, s. 
25-29; Hałasa 2015, s. 34-35.
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 934); Poznań 
2003 (poz. 235); Wiedeń 2003 (poz. 40); Gniezno 
2011 (poz. I.75, il. na s. 133); Kraków 2012 (poz. 
26); Poznań 2014 (poz. 60); Poznań 2015 (poz. 
30, il. na s. 72)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars VII, 1920
Linocut, paper 
21.2 × 13.7 cm (sheet: 32.5 × 22.8 cm)
Signature from matrix b.m.: SS; pencil b.r.: 
St.Szmaj (20) 57; b.l.: Poplars 7 linocut; b.l.: Trial
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 64, ill. 172; 
Grońska 1994, item 539, p. 285; Salamon-
Radecka 2014, p. 25-29; Hałasa 2015, p. 34-35.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 934); Poznań 
2003 (item 235); Vienna 2003 (item 40); Gniezno 
2011 (item I.75, ill. on p. 133); Kraków 2012 (item 
26); Poznań 2014 (item 60); Poznań 2015 (item 
30, ill. on p. 72)
In collections: NMP, NMW, ONI
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Topole VII, 1920
Matryca linorytnicza; 21,1 × 13,5 cm
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.77, il. 
na s. 135); Poznań 2014 (poz. 59)

Poplars VII, 1920
Linocut matrix; 21.1 × 13.5 cm
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.77, ill. 
on p. 135); Poznań 2014 (item 59)
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Topole VIII, 1920
Matryca linorytnicza; 24,8 × 16,3 cm
Wystawy: Gniezno 2011 (poz. I.78, il. 
na s. 136); Poznań 2014 (poz. 62)

Poplars VIII, 1920
Linocut matrix; 24.8 × 16.3 cm
Exhibitions: Gniezno 2011 (item I.78, 
ill. on p. 136); Poznań 2014 (item 62)
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Topole VIII, 1920  
Linoryt, papier, odbitka retuszowana ołówkiem 
i długopisem; 24,7 × 16,2 cm (karta: 32,9 × 26 cm)
Sygnatura z matrycy p.d.: SS.; ołówkiem, p.d.: 
StSzmaj 62 (20); l.d.: Topole linoryt
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64; Grońska 
1994, poz. 539, s. 285; Salamon-Radecka 2014, s. 
25-29; Hałasa 2015, s. 34-35.
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 935); Poznań 
2003 (poz. 245); Gniezno 2011 (poz. I.79, il. na s. 
137); Poznań 2014 (poz. 62)
W zbiorach: MNP, MNW, ZNiO

Poplars VIII, 1920
Linocut, paper, print retouched with paper and 
pen; 24.7 × 16.2 cm (sheet: 32.9 × 26 cm)
Signature from matrix b.r.: SS; pencil b.r.: StSzmaj 
62 (20); b.l.: Poplars linocut
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64; Grońska 
1994, item 539, p. 285; Salamon-Radecka 2014, 
p. 25-29; Hałasa 2015, p. 34-35.
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 935); Poznań 
2003 (item 245); Gniezno 2011 (item I.79, ill. on p. 
137); Poznań 2014 (item 62)
In collections: NMP, NMW, ONI
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1920
Linoryt, papier żeberkowy 
13,2 × 8,5 cm (karta: 20,1 × x 16,7 cm)
Sygnatura ołówkiem p.d.: StSzmaj 20; l.d.: Bożek I
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64, 109; 
Grońska 1994, poz. 540, s. 285
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 922); Poznań 
2003 (poz. 219); Poznań 2005 (poz. III.13.); 
Kraków 2012 (poz. 6); Poznań 2014 (poz. 29); 
Poznań 2015 (poz. 72)
W zbiorach: MNP, ZNiO

1920
Linocut, ribbed paper
13.2 × 8.5 cm (sheet: 20.1 × 16.7 cm)
Signature in pencil b.r.: StSzmaj 20; b.l.: Dieties I 
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64, 109; 
Grońska 1994, item 540, p. 285
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 922); Poznań 2003 
(item 219); Poznań 2005 (item III.13); Kraków 2012 
(item 6); Poznań 2014 (item 29); Poznań 2015 
(item 72)
In collections: NMP, ONI

BOŻEK I 
/PRAMATKA

DEITIES I 
/FOREMOTHER
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Inspiracją dla Bożków Szmaja było z pewnością 
zainteresowanie religiami wschodnimi i pier-
wotnymi kultami przejawiane przez członków 
Buntu (por. Modlitwa do słońca). Cykl ukazuje 
wyabstrahowane symboliczne przedstawienia 
odnoszące się do różnych wierzeń, mogących 
przynieść cielesne i duchowe wyzwolenie i od-
nowienie jednostki postulowane przez artystów 
z tego kręgu. Jerzy Malinowski wskazuje ponad-
to na wpływ rzeźby afrykańskiej, która fascyno-
wała ekspresjonistów niemieckich, a którą grafik 
miał z pewnością okazję podziwiać na wysta-
wach w Berlinie i Monachium. Importowane 
maski i posągi swoimi nieoczywistymi formami 
i zestawieniami kolorystycznymi przyczyniły się 
do wypracowania nowego języka plastycznego. 
Na podstawowy cykl stworzony w latach 1918-
1920 składało się osiem kompozycji, które zo-
stały opracowane w dwóch wersjach. Obok 
przedstawień Pramatki i Praojca zaczerpniętych 
pierwotnych kultur, w cyklu znalazły się tak-
że bóstwa z mitologii słowiańskiej, Światowid, 
Mzimu, fenickiej Astarte oraz rzymskiej Mars 
i Zoroaster. Zestawienie dopełniają zaczerpnięty 
z religii wschodu prorok Mohamet. Na niektórych 
odbitkach Światowid określany jest jako hinduski 
bóg Kryszna. W późniejszym czasie Bożki zo-
stały uzupełnione o kolejne przedstawienia, do 
których należy Budda prezentowany w formie 
matrycy na wystawie. W latach 60. XX wieku St. 
Karol Kubicki, syn Stanisława i Małgorzaty na-
wiązał kontakt korespondencyjny ze Szmajem. 
Potomek artystów wspominał, że przesłał gra-
fikowi odbitki z pierwszej serii Bożków, które 
znajdowały się w kolekcji prac odziedziczonej po 
rodzicach i były w nienajlepszym stanie zacho-
wania. W odpowiedzi Szmaj „na nowo opraco-
wał ten motyw, obdarowując mnie powstałymi 
w ten sposób odbitkami”.

The inspiration for Szmaj’s Dieties was certa-
inly his interest in the Eastern religions and pri-
meval cults investigated by members of the 
Bunt (cf. Prayer to the Sun). The series consists 
of abstract, symbolic representations referring 
to various beliefs that can bring about corporeal 
and spiritual liberation and a renewal of the in-
dividual as postulated by artists from that circle. 
Jerzy Malinowskiu also points out the influence 
of African sculpture, which fascinated German 
expressionists and which Szmaj certainly had 
the chance to admire at exhibitions in Berlin and 
Munich. Imported masks and statues, with their 
non-obvious forms and palettes, contributed to 
the development of a new artistic language. 
The original series, created in the years 1918-1920, 
comprises eight compositions, and was made in 
two versions. In addition to the Foremother and 
Forefather drawn from primeval cultures, the 
series also contains the deities Svetovid, Mzimu  
from slavic mythology, Astarte from Fenitian and 
the Roman Mars and Zoroaster. It is completed 
by the prophet Mohammed, drawn from Islam. 
On some prints, Svetovid is described as the 
Hindu god Krishna. At a later date, Dieties was 
supplemented with further compositions, inclu-
ding Buddha, on display in the exhibition in the 
form of a matrix. In the 1960s, Stanisław Karol 
Kubicki, son of Stanisław and Małgorzata, be-
gan corresponding with Szmaj. In a letter, Kubicki 
recalls that he sent Szmaj graphic prints from 
the first series of Dieties, which he had found in 
a collection he inherited from his parents and 
that had been preserved in excellent condition. 
In response, Szmaj “worked on the subject again, 
and gave me the prints that resulted”.
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Bożek II / Praojciec, 1920
Linoryt, papier żeberkowy 
12,9 × 8,2 cm (karta: 20,5 × 16 cm)
Sygnatura ołówkiem l.d.: St.Szmaj 20; p.d.: 
Bożek II /linoryt.
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64, 109; 
Grońska 1994, poz. 540, s. 285
Wystawy: Warszawa 1989 (poz. 922); Poznań 
2003 (poz. 218); Kraków 2012 (poz. 7); 
Poznań 2014 (poz. 31); Poznań 2015 (poz. 71)
W zbiorach: MNP, ZNiO

Deities II / Forefather, 1920
Linocut, ribbed paper
12.9 × 8.2 cm (sheet: 20.5 × 16 cm)
Signature in pencil b.l.: St.Szmaj 20, b.r.: 
Dieties II / linocut.
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64, 109; 
Grońska 1994, item 540, p. 285
Exhibitions: Warsaw 1989 (item 922); Poznań 
2003 (item 218); Kraków 2012 (item 7); 
Poznań 2014 (item 31); Poznań 2015 (item 71)
In collections: NMP, ONI
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Bożek III / Astarte
Matryca linorytnicza
12,9 × 7,9 cm
Verso, niebieską kredką: III 

Deities III / Astarte
Linocut matrix
12.9 × 7.9 cm
Verso, blue crayon; III 
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Bożek IV / Mars
Matryca linorytnicza podklejona 
płótnem; 13,1 × 8,6 cm
Verso, niebieską kredką: IV

Deities IV / Mars
Linocut matrix glued with canvas
13.1 × 8.6 cm
Verso, blue crayon; IV



100

Bożek V / Kryszna / Światowid, 1918  
Linoryt, papier 
13,5 × 7,9 cm (karta: 32,4 × 23 cm)
Sygnatura ołówkiem p.d.: St. Szmaj 1918; l.d.: 
Bożek V / linoryt
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64, 109; 
Grońska 1994, poz. 540, s. 285
Wystawy: Poznań 2003 (poz. 222); Kraków 2012 
(poz. 18); Poznań 2014 (poz. 34); Poznań 2015 
(poz. 75)
W zbiorach: ZNiO

Deities V / Krishna/ Svetovid, 1918
Linocut, paper
13.5 × 7.9 cm (sheet: 32.4 × 23 cm)
Signature in pencil b.r.: St. Szmaj 1918; b.l.: Dieties 
V / linocut
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64, 109; 
Grońska 1994, item 540, p. 285
Exhibitions: Poznań 2003 (item 222); Kraków 2012 
(item 18); Poznań 2014 (item 34); Poznań 2015 
(item 75)
In collections: ONI
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Matryca linorytnicza; 13,6 × 7,8 cm
Wystawy: Kraków 2012 (poz. 34); 
Poznań 2014 (poz. 33)

Linocut matrix; 13.6 × 7.8 cm
Exhibitions: Kraków 2012 (item 34); 
Poznań 2014 (item 33)
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Mohamet Ali / Muhaman Ali
Matryca linorytnicza 
13,0 × 8,4 cm

Mohammed Ali / Muhaman Ali
Linocut matrix 
13.0 × 8.4 cm
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Bożek VI / Mzimu, 1918 
Linoryt, papier
11,9 × 7,4 cm (karta: 32,2 × 23 cm)
Sygnatura ołówkiem d.p.: StSzmaj 18; d.l.: Bożek 
VI / linoryt.
Bibliografia: Malinowski 1991, s. 63-64, 109; 
Grońska 1994, poz. 540, s. 285
Wystawy: Poznań 2003 (poz. 221); Poznań 2014 
(poz. 37); Poznań 2015 (poz. 74)
W zbiorach: ZNiO

Deities VI / Mzimu, 1918
Linocut, paper 
11.9 × 7.4 cm (sheet: 32.2 × 23 cm)
Signature in pencil b.r.: StSzmaj 18; b.l.: Dieties VI 
/ linocut.
Bibligraphy: Malinowski 1991, p. 63-64, 109; 
Grońska 1994, item 540, p. 285
Exhibitions: Poznań 2003 (item 221); Poznań 2014 
(item 37); Poznań 2015 (item 74)
In collections: ONI
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Zoroaster
Matryca linorytnicza
13,3 × 7,9 cm

Zoroaster
Linocut matrix
13.3 × 7.9 cm
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Zoroaster
Linocut matrix
13.3 × 7.9 cm

Budda
Matryca linorytnicza 
podklejona płótnem; 12,7 × 9,3 cm
Verso, niebieską kredką: IX 

Buddha
Linocut matrix glued with canvas 
12.7 × 9.3 cm
Verso, blue crayon; IX 
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O twórczości 
rzeźbiarskiej 
Szmaja wiadomo 
niewiele, a jego 
dokonania w tym 
zakresie znane 
są dzięki opisom 
w katalogach 
wystaw niż 
zachowanym 
dziełom.
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Little is known 
about Szmaj’s 
sculptural work; 
information on 
his achievements 
within this scope 
comes mainly 
from catalogue 
descriptions, 
not from extant 
works.
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Komplet zawiera dwa zestawy, biały i czarny, 
po szesnaście drewnianych figur szachowych. 
Wszystkie mają zwartą formę, a ich płytkie opra-
cowanie rzeźbiarskie przywodzi bardziej na 
myśl płaskorzeźbę, a w niektórych przypadkach 
wręcz sposób opracowania matrycy graficznej. 
Zwraca uwagę surowy sposób cięcia materiału, 
widoczny we wszystkich pionkach, więc będący 
efektem celowym. Figury budzą skojarzenia z 
cyklem Bożki, poprzez zwartą bryłę zamkniętą 
w prostopadłościennej formie, w których rów-
nież wyobrażone postacie zostały ciasno wkom-
ponowane w ograniczającą je formę podłużne-
go prostokąta. 
O twórczości rzeźbiarskiej Szmaja wiadomo 
niewiele, a jego dokonania w tym zakresie zna-
ne są raczej dzięki opisom w katalogach wystaw 
niż zachowanym dziełom. Wiadomo o wczesnej 
rzeźbie z ok. 1920 roku, zatytułowanej Pramatka, 
która podobnie jak Bożki miała nawiązywać do 
sztuki afrykańskiej. Na przełomie 1932 i 1933 roku 
Szmaj wystawił także płaskorzeźbę Kompozycja, 
na której w uproszczony i zgeometryzowany 
sposób ukazał dwie nagie postacie1. 
Nawiązania do tej jednej z najpopularniejszych 
gier planszowych pojawiają się w twórczości 

1 Chojnacka 2007, s. 43.

KOMPLET 
FIGUR 
SZACHOWYCH

The set contains 16 white and 16 black wooden 
chess figures. All of them are compact in form, 
and the shallow carving is reminiscent of relief 
work - in some cases exactly like the treatment 
given to a graphic matrix. The crude way of han-
dling the material is striking, and being visible in 
all of the figures is therefore a deliberate effect. 
The compact solids of the pieces, each closed 
within a rectangular form, evoke associations 
with Szmaj’s Deities series, in which the imagi-
nary figures also fit tightly within the elongated 
rectangle that restricts them. 
Little is known about Szmaj’s sculptural work; in-
formation on his achievements within this scope 
comes mainly from catalogue descriptions, 
not from extant works. He did make a sculp-
ture around 1920 entitled Foremother, which, 
like Deities, made reference to African art. In 
1932/1933, Szmaj also exhibited a relief entitled 
Composition, in which he portrayed two nude 
figures in a simplified, geometricalised manner1. 
References to this extremely popular board game 
appear in a number of works by Bunt artists. Jan 
Panieński made a linocut entitled Chess in 19192. 
This negative image, an extraordinarily synthetic 

1 Chojnacka 2007, p. 43.

2 Bunt 2003, item 142.

SET OF 
CHESS 
FIGURES
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Król
pionek, 7,5 × 5 cm 
King
pawn, 7,5 × 5 cm
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Król
pionek, 7,5 × 5 cm 
King
pawn, 7,5 × 5 cm
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artystów z kręgu Buntu. Linoryt Szachy z 1919 
roku miał w swym dorobku Jan Panieński2. Ta ne-
gatywowa i niezwykle syntetyczna kompozycja, 
wydobyta z czarnego tła za pomocą białej linii, 
przedstawia rozgrywkę szachową. Motyw in-
terpretowany często jako gra o życie lub śmierć 
obecny był w sztukach plastycznych od cza-
sów średniowiecza. Wiadomo także, że w 1921 
roku Hulewicz zaprojektował tkaninę zatytuło-
waną Szachy, przesłaną do realizacji Emilowi 
Zegadłowiczowy, z którym wspólnie założył 
pracownię tkacką w Gorzeniu Górnym3. Kilka lat 
później, w 1928 roku, artysta wykonał także sto-
lik z planszą szachową wsparty na rzeźbiarsko 
potraktowanej nodze, który podarował Józefowi 
Piłsudskiemu4. 
Jednak w związku z brakiem zachowanego 
materiału porównawczego, trudno pokusić się 
o nawet orientacyjne zadatowanie kompletu 
i przypisane go to poznańskiego okresu twór-
czości Szmaja.

2 Bunt 2003, poz. 142.

3 Malinowski 1991, s. 34.

4 Bunt 2003, poz. 61.

composition of a few white lines carved out of 
a black background, depicts a chess match. This 
motif, often interpreted as a life-and-death 
battle, has been present in art since the Middle 
Ages. It is also known that, in 1921, Hulewicz de-
signed a fabric entitled Chess, which was sent 
for production to Emil Zegadłowicz, with whom 
Hulewicz had founded a weaving workshop 
in Gorzeń Górny3.  Several years later, in 1928, 
Hulewicz also made a chessboard table with 
sculpted legs that he gave to Józef Piłsudski4. 
However, in light of the absence of comparative 
material, it is difficult to date the set even ap-
proximately or consider it part of Szmaj’s Poznań 
period.

3 Malinowski 1991, p. 34.

4 Bunt 2003, item 61.
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Anioł Pański Zwiastował 
Matryca linorytnicza
23.7 × 13.2 cm

Annunciation of the Angel
Linocut plate
23.7 × 13.2 cm
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1916-1920
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1916-1920
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skróty

MNP – Muzeum Narodowe w Poznaniu
MNW – Muzeum Narodowe w Warszawie
ZNiO – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
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